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Daltori, a sokszoros arányok felfedezője, és a parányelmélet meghono
sítója a vegytan terén, volt első, ki e század elején néhány egyszerű test parány- 
sűlyának relatív nagyságát meghatározta, azon föltevésből indulván k i, hogy 
ha két egyszerű test egymással csupán egyetlen viszonyban egyesül, az uj ve
gyidéiben foglalt mindkét alkatrész parányainak száma egyenlő. így például a 
vízben egy parány könenyre egy parány élenyt vett föl.

Később Berzelius hasonló elvek nyomán határozta meg kísérletek ut
já n , bámulatos pontossággal a többi elemek parány súlyát, vagy helyesebben 
mondva azoknak vegysúlyát (Aequivalentgewicht), azaz azon relatív számokat, 
melyek kifejezik, hogy mily súly-viszony szerint egyesülnek egymással az egy 
szerű testek.

A tudomány e korszakában Daltonnak fönemlített elvénél fogva a 
vegysúly és paránysúly azonos értelemmel bírtak, mig Berzelius 1815-ben, a 
Gay-Lussac által kevéssel azelőtt fölfedezett térfogati törvények alapján, hatá
rozottan megkülönböztette a paránysúly fogalmát a vegysulyétól.

Azon tétel, melyet az újabb vegytan kiindulási pontul fogadott e l, a 
parány súly ok megállapítására, lényegére nézve igen közel áll ahhoz, melyet Ber
zelius állított fel, és attól leginkább a formulázásban és általánossága által kü
lönbözik. Mig ugyanis Berzelius tételét a következőkép fejezte ki : „A gáz alakú 
egyszerű testek egyenlő térfogatában a parány ok száma egyenlő“ addig a mai 
vegytan e tételt, részint a tudományban azóta kifejlett felismerések (Erkennt- 
nisse), részint a legújabb időben keletkezett erőművi meleg-elmélet segítségével, 
a következőkép módosította, illetőleg általánosította :

„A gáz (és gőz) alakú testek *) egyenlő térfogatában a tömecsek (nem 
a parányok) száma egyenlő.u

Hogy a Berzelius által fölállított tétel, mely jó ideig számos ellenzőre 
talált, az elméleti vegytan fejlődésére általában, és különösen a paránysúlyok 
megállapításának módjára nézve mily befolyást gyakorolt, kitűnik azon érteke-

*) Tehát nem csupán elemek.
1*
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zésemből *), melyet két évvel ezelőtt volt szerencsém a Tek. Akadémia elé ter
jeszteni.

Az ott mondottakból látható, hogy a mai vegytan a vegysúly, parány. 
súly, és tömecssúly fogalmait élesen megkülönbözteti.

A fönebbi tételből azonban, a dolog természeténél fogva, csak azon 
elemek paránysnlya állapítható meg, melyek számos gáz vagy gőz alakú vegyü- 
leteket képeznek; ellenben nem alkalmazható a fémelemek legtöbbjére a miatt, 
mivel ezen elemek nagyobb része nem képez gőzalaku vegyületeket, és ha né
melyek képeznek is , ez idő szerint még igen soknak gőzsűrűsége nincsen meg
határozva ; lígy hogy az újabb vegyészek a vegyképletekben a nem fémelemek
nél jelenleg a parányjegyeket, a fémelemekre nézve azonban leginkább a vegy- 
súlyjegyeket szokták használni ; ámbár kétséget nem szenved, hogy igen kevés 
fémnél egyezik meg a vegysúly a paránysúlylyal, mely oknál fogva a jelenleg 
használt képletek némileg következetlenséggel vádolhatok.

Egy a tudomány mai szinvonalának megfelelő vegytani kézikönyv 
kidolgozásával lévén elfoglalva, a paránysúlyok körüli tanulmányaim után azon 
meggyőződésre jöttem, hogy az illó vegyületeket nem képező fémelemek pa- 
ránysúlyának megállapítására ez idő szerint legbiztosabban használható a faj- 
melegek törvénye. És pedig nem csak azért, mint már Régnault **) régebben 
megmutatta, mivel az ekkép megállapított paránysúlyok az isomorphia törvé
nyével is legjobban megegyeznek, hanem mivel azok tökéletes öszhangzásban 
vannak a térfogati törvényekkel is ; és mert különösen ezen eljárás a meleg erő
művi elméletének újabb vívmányai által egyrészt elméletileg indokolva van, 
másrészt pedig Régnaultnak a fajmelegekre vonatkozó újabb észleletei ó ta, már 
korszerűnek is tekinthető.

Ebbéli nézetem közzétételét eleinte fönemlített munkám megjelenéséig 
akartam halasztani, de czélszerűbbnek látom azt jelenleg nyilványosságra hozni, 
egyrészt azért, mert óhajtanám előbb a tudományos közvéleményt felőle meg
hallani , másrészt pedig mivel a legutóbbi időben több felől mondattak ki egyes 
fémek paránysúlyai felett oly nézetek, melyek eredményökre nézve az enyém
mel megegyeznek.

Köztudomás szerint a fajmeleg nem egyéb, mint hőegységekben ki
fejezett azon melegmennyiség, mely valamely test súly egységének hőmérsékét 
egy hévmérői fokkal feljebb képes emelni.

Ha a szilárd halmazállapotú és physikailag hasonnemü egyszerű tes
tek fajmelegét, a megfelelő vegysúlyokkal szorozzuk : azt tapasztaljuk, hogy a 
szorozmányok egyenlők (közelítőleg 6, 4) vagy némely elemeknél félakkorák 
(3, 2) mint másoknál, 1. a mellékelt tábla I. II. és III. rovatát.

*) Az elméleti vegytan feladatáról és jelen állapotjáról. M. Akadémiai Értesítő 1860.
**) Annales de chimie et de phys. Ser. III. T. I. p. 129.
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I. II. in , IV. V.
fajmelege vegysúly szorozmány paránysúly paránymeleg

b r o m ..................... 0,0843 (aS r nt 80 6,74 80 6,74
j ó d ........................... 0,05412 127 6,87 127 6,87
pliosphor . . . . 0,18949 31 5,87 31 5,87
a r z é n ..................... 0,08140 75 6,11 75 6.11
antimon . . . . 0,05077 120,3 6,11 120,3 6,11
kén (olvasztott) . 0,18440 16 3,24 32 6,48
selen (fémnemü) . * 0,07616 80 3,05 160 6,10
t e l l u r ..................... 0,05155 128 3,30 256 6,60
ó n ..................... ..... 0,05623 58 3,26 116 6,52
bism ut..................... 0,03084 104 3,21 208 6,42
zink . , . . . 0,09555 33 3,15 66 6.30
higany..................... 0 03900 aíacso«y0,0 0 hőfoknál 100 3,20 200 6,40

Hogy e szorozmányok csak megközelítő értékkel bírnak, azon nem 
csudálkozliatunk, lia megfontoljuk, liogy a fajmeleg nagysága, természeténél 
fogva ugyanazon egy testre nézve is kissé különböző', különféle physikai körül
mények mellett, (hőmérsék fajsúly sat.) ; továbbá , hogy a kísérletekhez hasz
nált egyszerű testekből el nem távolítható idegen anyagok, habár csekély meny- 
nyiségüek is, a fajmeleg nagyságának meghatározására lényeges befolyással van
nak, mely okoknál fogva, eltekintve a hőmérési kísérletek egyéb nehézségeitől, 
a fajmelegek értéke csak megközelítőleg puhatolható ki.

Ha ellenben ugyanazon elemek vegysűlya helyett, a térfogati törvé
nyek utján megállapított paránysúlyokat szorozzuk az illető fajmelegekkel : ak
kor a szorozmány minden elemre nézve egyenlő (közelítőleg =  6, 4), mint a fő
ne bbi tábla VI. és V. rovatából látható. E szorozmányok egyenlőségénél fogva 
a paránysúly és fajmeleg közötti összefüggés következő törvény által fejezhető 
ki : „ A physikailag hasonló szerkezetű szilárd elemek fajmelegei a paránysúlyokkal 
fordított viszonyban vannaku ; mert e szerint, ha c és c' két elem fajmelegét, p és p' 
ugyanazoknak paránysúly át jelenti :

c : c' =  p' : p, honnét 
cp — c'p ' ,

azaz : a fajmeleg és paránysúly szorozmánya minden elemnél egyenlő.
E nagy fontosságú törvény, első fölfedezőiről, a Dulong-Petit-féle tör" 

vénynek vagy röviden a fajmelegek törvényének neveztetik.
A fajmeleg és paránysúly szorozmányát (p.c) p arány melegnek (Atom- 

wárme) nevezik, mivel e szám hőegységekben fejezi ki azon melegmennyiséget, a 
mely megkivántatik a rra , hogy valamely elem paránysúlyának megfelelő súly
mennyiség liőmérséke egy fokkal följebb emeltessék. E czélra tehát minden 
elemre nézve ugyanazon m eleg-m ennyiség szükséges, és ennélfogva a Dűlőng-féle
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törvényt következőkép is kifejezhetjük : ,,A physikailag hasonló szerkezetű ele
mek paránymelege (p.c) közelítőleg egyenlőd

E törvény arra használható, hogy a szabatosan ismert vegysúlyokbó ] 
azon elemek paránysúlyát is biztossággal kipuhatoljuk, melyek gözalaku ve- 
gyületeket nem képeznek.

Azon elemek paránysúlya, melyek a térfogati törvényekből állap itat
tak meg, vagy egyenlő a vegysúlylyal vagy mégegyszer akkora. Az elsőknél, 
milyenek a brom, jód, phosphor, arsén és antimon, a vegysúly és fajmeleg szo- 
rozmánya =  6,4; ellenben az utóbbiaknál, milyenek a kén, selen, tellur, ón, 
zink, chrom, higany és bismut, a vegysiily és fajmeleg szorozmánya csak félak
kora azaz =  3,2. Ha a vegysűlyok helyett ezen elemek mindegyikénél a pa- 
ránysályt veszszük, akkor a szorozmány, mint fönebb láttuk, mindenütt egyen
lően 6,4.

Hogy tehát a Dulong-féle törvény segítségével azon elemek parány- 
súlyát is megállapíthassuk, melyek ismert sűrűségű, gözalaku vegyületeket nem 
képeznek : nem kell egyebet tennünk, mint pontosan meghatározott vegysúlyai- 
kat faj melegeikkel szoroznunk; e szorozmány vagy 6,4, mely esetben a vegy
súly egyenlő a paránysúlylyal, vagy pedig 3,2, hol azután a vegysúly félak
kora mint a paránysúly, ez utóbbi tehát megtalálható, ha a vegysúlyt kettővel 
szorozzuk. A következő táblán az egyes elemeknek e törvény értelmében meg
állapított paránysúlyai össze vannak állítva, hol a fajmelegek értékei a Régnault 
értekezéseiből vannak kivéve,

natrium .
vegysúly

. . . .  23,0
paránysúly

23,0 '
fajmeleg
0.29342

paránymeleg
6,75

kalium . . . . .  39,11 39,11 0,16956 6,63
lithium . . . . .  7,0 7,0 0,9408 6,59
ezüst . .................... 108,0 108,0 0,05701 6,16
aranv

J . . . .  196,0 196,0 0,03244 6,36
magnésium . . . . .  12,0 24,0 0,2499 6,00
zink . . . . .  32,5 65,0 0,09555 6,31
kadmium 56,0 112,0 0,05669 6,35
aluminium . . . . .  13,63 27,26 0,2143* 5,84
vas . . . . .  28,0 56,0 0,11379 6,36
mangan . • • . . 27,5 55,0 0,1217 6,69
nikel . . . . .  29,0 58,0 0,1108 6,43
kobalt . . . .  30,0 60.0 0,1062 6,37
urán > . . . .  60,0 120,0 0,0619* 7,43
réz ..................... 31,73 63,46 0,09515 6,04
ólom . .................... 103,56 207,12 0,0314 6,49
platin ....................  99,0 198,0 0,03243 6,42
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palladium .
vegysúly

. . . 53,0
paránysúly
106,0

fa j  meleg
0,05927

paránymeleg
6,28

osmium . . . . . . . 100.0 200,0 0,03113 6,23
rhodium . . . 52,0 104,0 0,05408* 5,62
iridium . . . . . . . 98,57 197,14 0,03259 *6,42
wolfram . . . . . . . 92,0 184,0 0,03342 6,15
molybdaen . . . . 46,0 92,0 0,07218 6,64

A mészeny, strontium, barium és chrom fajmelegei ugyan még nin
csenek meghatározva, de ezen elemek vegyületeinek fajmelegei, valamint egyéb 
elemekkeli isomorphiájok, kétségtelenül mutatják, hogy ezeknél a paránysúly, 
mint a fémek legtöbbjeinél, mégegyszer akkora mint a vegysúly,

tehát Ca =  40
Ba =  137,12 
Sr =  87,7 
Cr =  52,5

E szerint a fémelemek közül a lithium, natrium, kalium, ezüst és arany eddig 
használt vegysúlyai megegyeznek paránysúlyaikkal, mig a többi fém parány- 
súlya kivétel nélkül mégegyszer akkora mint a vegysúly.

Az ily módon megállapított. paránysúlyok megegyeznek azokkal, melye
ket Régnault**) már 1841-ben, a fajmelegek tanulmányozásának alapján, mint 
olyanokat ajánlott, melyek az elemek és vegyiileteik vegy-és természettani viszo
nyainak jobban megfelelnek, mint a közönségesen használt vegysúlyok. Régnault 
paránysúlyai csupán abban különböztek a mostaniaktól, hogy azok szám
beli értékének kifejezésére nem a könenyt használta egységül, hanem az akkor 
dívott szokás szerint az éleny paránysúlyát 100-nak vette fel. E paránysúlyo- 
kat gyakran thermicus vegysúlyoknak (thennische Aequivalente) is nevezték.

Neuman és később Régnault hőmérési kísérleteik által a Dulong-féle 
törvényt az összetett testekre is kiterjesztették, melynek eredménye röviden kö
vetkezőleg fejezhető ki :

„Az egyenlő számú parányokból álló, vegytanilag hasonló és iso- 
morph vegyületeknél a tömecssúly és fajmeleg szorozmánya közelítőleg egyenlő. “ 
Továbbá

„Az egyszerű vegyületeknél e szorozmány közelítőleg egyenlő az 
egyes alkatrészek paránymelegeinek összegével “ azaz :

MC =  p, e, +  p2- c2 +  Pj c, +  . . .
Ha tehát e szerint valamely egyszerű vegyidet tömecssulyat fajmele- 

gével szorozzuk, és a szorozmányt a tömecsben foglalt paranyok száma (n) által el-
*) E fémek tisztátlansága miatt a fajm elegek hiányosak. (Régnault).
**) Lásd a fennidézett helyen.
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osztjuk : a hányados az alkatrészek közép paránymelegét fogja adni, melynek 
az egyszerű testek paránymelegével (6,4) közelítőleg meg kell egyezni, ha a 
fajmeleg törvényével megegyezd parány súly okát veszsztik alapul a képletek fel
állításánál *). Például :

chlornatrium . 
chlorkalium . 
chlormagnesium 
chlorzink . 
chlorcalcium . 
chlorstrontium 
chlorbarium

M c M.'c n
Na Cl 58,5 0,21401 12,52 2 6,26
K Cl 74,61 0,17295 12,90 2 6,45
Mg Cl2 95,0 0,1946 18,49 3 6,16
Zn Cl2 136,0 0,13618 18,48 3 6,16
Ca Cl2 111,0 0,1642 18,23 3 6,08
Sr Cl2 158,7 0,1199 19,03 3 6,34
Ba Cl2 208,12 0,08957 18,64 3 6,21

A három utóbbi adatból világosan kitűnik, hogy a mészeny, stron
tium és barium paránysúlya, miként a legtöbb fémé, mégegyszer akkora mint a 
vegysúly.

E tétel, egybevetve a meleg eröművi elméletének idevonatkozó részé
vel , határozottan kimondja, miszerint a Dulong-Petit-féle törvény az elemeknél 
valóban a paránysúlyokra, nem pedig a tömecssúlyokra vonatkozik.

Mint tudva van, a vegyalkat és jegeczalak közötti összefüggés tanul
mányozása által a természettudósok azon következtetésre jöttek, hogy az iso- 
morph testek egyes jegecztömecsei egyenlő számú és hasonlóan elhelyezett leg
kisebb részecskékből (parányokból) vannak alkotva.

Némely vegyületeknek a közönségesen használt vegysúlyjegyekbdl 
szerkesztett képletei, az isomorphia épen említett törvényével egyenes ellentét
ben vannak. Ezen ellentét azonban elenyészik, ha a fajmelegek törvényéből le
vezetett paránysúlyokat alkalmazzuk az illető vegyületek képleteiben, mint az 
isomorphia következő esetei világosan elötüntetik.

A szabályos rendszerben.

rézkénecs ’ 
és ezüst kéneg ’

vegysúlyképlet 
Cu2 S 
Ag S

paránysúlyk éplet
Cu2 S 
Ag2 S

A dülény rendszerben. 

arragonit J
witherit j M C 0 3 M C 0.
fehér ólomércz sat. )

és légenysavas kalium K N 0 G K N 0 5
*) Oannizaro Jahresbericht von Kopp etc. 18o8. A szerző nagyérdekü eredeti értekezé

sének, tájdalom, nem juthattam birtokába.
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vegy súly képlet paránysúlyképlet
továbbá

kénsavas bárium )
kénsavas strontium M S 0 4 M S 0 ,
kénsavas ólom ^

és felchlorsavas kalium K Cl Os K Cl 0 4
felmangansavas kalium K Mn2 0 8 K Mn 0,

A hatszöc/ü rendszerben.

szénsavas mész (mészpát)
szénsavas magnesia s
szénsavas mangán m c o 5 M C 0 3
szénsavas zink 1
szénsavas vas >

és légenysavas natrium Na N 0 6 Na N Oj

Kopp *) megmutatta, hogy e vegyületeknél a fajtérfogat is közelítő
lég egyenlő.

E példák, melyeknek számát többel is lehetne szaporítni, döntő bi
zonyítékul szolgálhatnak a rra , hogy a fajmelegek törvényére alapított parány- 
súlyok helyesek, és hogy az azokból szerkesztett képletek az isomorphia tör
vényit és a térfogati törvényeket az eddig használtaknál jobban kifejezik.

Miután az eddigiek szerint, a fönebbi paránysúlyok inductio utján 
jogérvényre emelhetők, vegyük tekintetbe mennyire helyeselhetők azok az el
mélet szempontjából, és mennyiben indokolhatók ez idő szerint azon csekély 
szánni kivételek, melyeket némely elemek a Dulong-féle törvényre vonatkozó
lag mutatnak.

A fajmeleg által kifejezett melegmennyiség (c) t. i. azon melegmeny- 
nyiség, melyet valamely test súlyegysége fölvesz, midőn hŐmérséke egy fokkal 
följebb emelkedik, két részből áll :

1) Azon melegmennyiségből, mely valóban a test hőmérsékének eme
lésére fordíttatik, tehát a testnek úgynevezett szabad melegét növeli. E részt sza
bad fajmelegnek nevezhetjük és ; -val jelöljük meg.

2. Azon melegmennyiségből, mely az egyidejűleg történő kiterjedést, 
tehát a részecskék kölcsönös helyzetének megváltoztatását eszközli. Ezen rész 
bizonyos munka végzésére használtatván fel, a hévmérőre mint meleg nem hat, 
és a testnek úgynevezett kötött meleg'ét növeli. Jelöljük e reszt, melyet kötött 
fajmelegnek nevezhetnénk, eV-val.

*) Annáién dér Chemie und Pliarm. CXX\ .371.

A KAD. ÉVK XI köt I d
2
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Mivel e két rész együttvéve teszi a kísérlet utján meghatározható faj
meleget (c), helyes e következő egyenlet :

c =  y fi.
Ha bármely elemnek paránysúlyát p által fejezzük k i, és evvel az 

egyenlet mindkét részét szorozzuk, lesz •' 
pc =  p / -h pú.

Azaz : bármely elem paránymelége (p.c) egyenlő a paránysulynak a 
szabad és kötött fajmeleggeli szorozmánya összegével.

A mi p / szorozmányt illeti, ez Stefan és Clausius elméleti vizsgálataik 
szerint minden testre nézve egyenlő.

A meleg erőművi elméletének felfogása szerint ugyanis a testek hőmér- 
séke nem egyéb, mint legkisebb különvált részecskéik *) (szilárd állapotban rezgő) 
mozgásának eredménye oly értelemben, hogy a hőmérsék egyenes viszonyban van 
a részecskék eleven erejével (lebendige Kraft) azaz T —me, ha T az absolut hő- 
mérséket, m a parány tömegét, e pedig a tömeg egységére vonatkozó eleven 
erőt jelentik.

E szerint két egyszerű testnél, melyek különböző tömegű parányokból 
(m és m') állanak, de egyenlő hőmérsékkel bírnak, a parányok eleven erejének 
egyenlőknek kell lenni, azaz :

me =  m e ' ..................................... I.
Ha most mind a két test hőmérséke egyenlő mértékben emelkedik, úgy 

hogy az egyik test parányának a tömegegységre vonatkozó eleven ereje £-nal, a 
másiké t'-nal növekedik, akkor

m(e-ff) — m'(e'-|-«*) 
honnét'az I. segítségével

ni£ — m V ..................................... II.
azaz : „Midőn két különböző tömegű parányokból álló egyszerű test hőmérséke 
egyenlő számú fokkal emelkedik, a parányok eleven erejének növedéke minden 
elemre nézve egyenlő **).

A tömeg és súly közötti egyenes viszonynál fogva nü helyett az illető 
testek paránysúlyát (p), az eleven erő és melegmennyiség közötti hasonló viszony
nál fogva pedig a tömegegységre vonatkozó eleven erő növedéke («) helyett a súly- 
egységre vonatkozó azon melegmennyiséget (y) helyettesíthetjük, a melyből az 
keletkezett ; miáltal a fönebbi egyenlet következő alakot nyer :

p / =  p y
melyből következik, hogy a paránysúly szorozmánya a szabad fajmeleggel kivé
tel nélkül minden elemre nézve szigorúan egyenlő. Más szóval, a szabad fajmeleg

*) Parányaik.
* *) Stefan Sitzungsberichte dér k. Akad. zn Wien. XXXVI.
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a paránysúlylyal fordított viszonyban van, Régnault kísérletei ésOlausius nézete 
szerint y a hbmérséktbl független, tehát különféle testekre nézve csupán a parány- 
súly függvénye, és ugyanazon testre nézve minden körülmény között állandó.

A másik szorozmány pd, vagyis azon melegmennyiség, mely valamely 
egyszerű test paránysúlymennyiségének egy fokkali megmelegedése alkalmával, 
a halmozódás *) (azaz parányok és tömecsek kölcsönös helyzetének) megváltoz
tatására, tehát munka-végzésre fordíttatik, ugyanazon testre nézve is, a hömérsék 
és a részecskék egyensúlyának természete (a test physikai sajátságai, mint: a hal
mazállapot, sűrűség, keménység, ruganyosság sat.) szerint kissé változó. E 
szerint, a halmozódás megváltoztatására fordított munka és a meleg közötti egyen- 
értéki viszonynál fogva pd szorozmány csakis azon elemekre nézve és oly módo
sulásban lehet közelítőleg egyenlő' (azaz d a paránysúlylyal fordított viszonyú), 
melyeknél a halmozódás hasonló, és ennek egyenlő hévméröi különbségekre vo
natkozó megváltozása egyenértékű, azaz a melyek physikai szerkezetükre nézve 
is homologok és egymáshoz hasonlók , mint a Dulong-Petit-féle tapasztalati tör
vény mutatja.

E körülménynek kell tulajdonítni, hogy az összes paránymeleg értéke 
(p.c) az egymáshoz minden tekintetben közel álló testeknél jobban megegyezik, 
ámbár ezeknél sem szigorúan egyenlő', mig a kevésbbé hasonlóknál az eltérés 
nagyobb ; végre, hogy ugyanazon test paránymelegekülönféle halmazállapotban 
(p : a víznél) vagy a különféle módosulásokban (p. szén, seden sat.) egészen kü
lönböző'.

Az eddig jól ismert elemek közül három, ú. ni. a silicium, különösen pe
dig a széneny és bórany, a Dulong-féle tapasztalati törvénynek nem felelnek meg, 
a mennyiben egészen eltérő' szorozmányt adnak, mint a fémtermészetü, vagy az 
ezekhez physikai tekintetben közelebb álló, és a fönebbi táblán eló'sorolt elemek.

kovany (jegeczedett) .

A térfogati tői 
C

. 0,1774

•vényekből lehozott paránysúlyol:. 
p p.c

29,62 (Berzelius.) 5,26
bórany (jegeczedett) . . 0,250 11,0 2,75
gyémánt . . .  . . 0,1469 12, 7,762
g r a p h i t ........................... . 0,2019 12, 2,423
f a s z é n ........................... . 0,2415 12, 2,898

Ha megfontoljuk, hogy e három elem mindegyikének physikai saját
ságai mennyire elütök különféle módosulásaikban egymáséitól és még inkább a 
fémekéitől , pillanatra sem kétkedhetünk a felől, hogy ezen elemek eltérését 
a Dulong-féle törvénytől nem a helytelenül választott paránysúlyok, hanem azon

*) Disgregatio.
2 *
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körülmény okozza, hogy a nevezett elemek elütő physikai tulajdonságainak kö
vetkeztében kötött paránymelegeik (p<3) különbözők a fémekéitől.

E következtetés jogosultságának igazolására elegendő arra emlékeztetni, 
hogy a széneny és bor, melyeknek szorozmányai még inkább eltérők mint a 
kovanyé, a legmagasabb hőmérsékejtben sem olvaszthatok meg’, és hogy jege
det! állapotban minden testek között a legkeményebbek, továbbá hogy parány- 
térfogatuk (Atomvolum a paránysúlyés fajsúly hányadosa) minden egyéb szilárd 
eleménél jóval kisebb, paránymelegeiknek megfelelőleg.

jegedett bor 
jegedett széneny 
graphit

paránytérfogat
p //a
4.1 
3,4
5.2

paránymeleg
p.c

2,88
1,762
2,423.

E körülményeknél fogva könnyű belátni, hogy e három elem eltérése, 
a Eulong-Petit-féle tapasztalati törvény érvényességét, úgy formulázva, mint az 
fönebb adva volt, valamint azon következtetések helyességét, melyeket abból a 
parány súly okra nézve vontunk, nem csorbíthatják. Remélhető, hogy a meleg erő
művi elméletének további fejlődése e kivételeknek szabatösabb magyarázatát 
fogja adni.

Mivel a paránysúlyok ellenőrzésének előadott módja, mely lényegében 
véve inductióra van alapítva, elméleti szempontból is helyeselhető, nézetem sze
rint a fönebbi paránysúlyok jogosultsággal bírnak; de legalább is kétségenkivül 
czélszerübbek a vegyképletek felállítására az eddig használtaknál, melyek kü
lönböző elvek szerint lévén megállapítva, egymással és a vegytan legfőbb törvé
nyeivel nem voltak öszhangzásban, sőt nem csekély mértékben következetle
nek voltak.

Röviden egybefoglalva, következő indokoknál fogva tartom az uj pa- 
ránysúlyok használatát indokoltnak :

1 ) A fémeknek ezen paránysúlyai öszhangzásban vannak a nem-fémek 
azon paránysúlyaival, melyek a térfogati törvényekre vannak alapítva, és már 
csaknem általánosan használtatnak.

2) E paránysúlyok használata által a vegyképletek, a térfogati törvé
nyeket , továbbá a fajmelegek és az isomorphia törvényeit kifejezik, és így a 
testek physikai viszonyairól számot adnak.

3) Az ily vegyképletek az alkatrészek minőségén és relativ mennyisé
gén kivid az egyes elemek egymásliozi vegytani viszonyának, és a vegytani átala
kulásoknak jobban megfelelnek a vegy súly képleteknél.

4) A meleg erőművi elmélete is ezen parany súly okra utal bennünket.
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z ókori föld- s lielyirat és felirattan a történetírásnak minden időben kitűnő 
szolgálatára volt, sőt mondhatni, hogy e tudományok alapismerete nélkül a tör
ténetírás aligha hiányos nem maradna. Kétséget nem szenved ugyanis, hogy 
akkor, midőn oly emlékek, melyek valamely ország őskori történelmét felderíteni 
alkalmasok volnának, vagy merőben hiányoznak, vagy pedig igen gyéren marad
tak fenn arra, hogy a történetiró mint alapra azokra támaszkodhassék : a földirat

' —1 c 1 - 1 — Xxr f î nor l ûl r  l r n r S 7 ,a k o k

Igazítások.
A s z ű c s  á g i  2. sz. felirat első sorában A u r e l i u s  T i t u s  A b i u s helyett oír. • 

t u r e l i u s  F a b i u s ;  ötödik sorában pedig T i t i a  A b i a  helyett olv. ■ F a b i a

vagy filial t Z L t  USfelÍrat máSOd¡k SOrábaD C ° ' ' = ° *  ■••••) H  Ki-*

A r o m l o t t !  felirat így olvasandó: D is  M a n i b u s  C a j i  C a m p a n i i  V i t a l i ,

a u n  “ 27o V i  “ • v "  . , B a t a VOr Um m i i * a r  i a e , s t i p en d i o r ,1 m 4, v i . i t  
p o n e n d u m  1 u r a ^ ^ 1 r  1 ̂ 1 s v e t e r a n u s  ex  d e c u r i o n e  n e p o t i  p i e n t i s s i m o

pontossággal megjelölik azokat a barbar népfajokat is, melyek a római birtok ha
tárain belül laktak, és e felett — a mi pedig nagyfontosságu — szorgosan meg
különböztetik azokat a népeket is , melyek a római birtok közvetlen szomszédai 
voltak. Egy szóval : megismertetnek azok ama népeknek, melyeket a római tör
ténetírók együttes néven barbároknak neveztek, egyes csoportjaival, faji árnyala
taival ; ágy, hogy aztán az útmutatásaik alapján keresett, s szerencsésen fel is lelt 
műemlékek segedelmével a történetiró már a hypotliesisek határain átléphetve, ama 
népfajok általános, s különösen müveltségtörténetének körvonalozását könnyeb
ben lészen képes átnézhető egészszé domborítani.

Mellőzhetetlen forrása még a történetírónak valamely ország ókori föld- és 
helyiratán kívül a régi műemlékek, feliratok gyűjteménye is ; mert csak az ily 
alapon összeállított, lehetőleg hiánytalan gyűjtemény képes vezérfonalat adni a 
történetiró kezébe — a részleteket leszámítva — valamely ős nép vallási, állami, 
s társadalmi szervezetének ismeret-tömkelegében. Ismerünk például olyan római

1 *
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A  z ókori föld- s helyirat és felirattan a történetirásnak minden időben kitűnő 
szolgálatára volt, sőt mondhatni, hogy e tudományok alapismerete nélkül a tör
ténetírás aligha hiányos nem maradna. Kétséget nem szenved ugyanis, hogy 
akkor, midőn oly emlékek, melyek valamely ország őskori történelmét felderíteni 
alkalmasok volnának, vagy merőben hiányoznak, vagy pedig igen gyéren marad
tak fenn arra, hogy a történetiró mint alapra azokra támaszkodhassék : a földirat 
és felírattam adatoknak kell a történetírást helyettesíteni, évtizedek sőt korszakok 
történetének hézagait összekötni, s azt, a mit az ókori történetiró vagy mellőzött, 
vagy — a mint igen sokszor megtörtént, — nem tudott, kipótolni.

Es ha az ókori föld- és helyirat általában a történetirás nélkülözhetetlen 
forrása, mennyivel inkább leszen azzá, mennyivel inkább válik valóban szük
séggé az egyes országok, népek történetének előadásánál? Mi sokszor kellene — 
hogy példákra hivatkozzunk — zavarba jőni a történetírónak, ki Dacia történetét 
a rómaiak alatt megírni kívánja, ha a történeti források mellett azokkal a föld- s 
helyirati adatokkal nem bírna, melyeket például Ptolemaeus Geographiája, Anto
ninus és Alexander Severus Itinerariumai — hogy másokat mellőzzünk — adnak 
kezére. Mert e föld- s helyirati munkák nem csak Róma koronkinti foglalásainak 
chronologiai hű képét tüntetik fel, hanem egyszersmind híven, gyakran bámulatos 
pontossággal megjelölik azokat a barbar népfajokat is, melyek a római birtok ha
tárain belül laktak, és e felett — a mi pedig nagyfontosságü. — szorgosan meg
különböztetik azokat a népeket is, melyek a római birtok közvetlen szomszédai 
voltak. Egy szóval : megismertetnek azok ama népeknek, melyeket a római tör
ténetírók együttes néven barbároknak neveztek, egyes csoportjaival, faji árnyala
taival; ágy, hogy aztán az útmutatásaik alapján keresett, s szerencsésen fel is lelt 
műemlékek segedelmével a történetiró már a hypothesisek határain átléphetve, ama 
népfajok általános, s különösen müveltségtörténetének körvonalozását könnyeb
ben lészen képes átnézhető egészszé domborítani.

Mellőzhetetlen forrása még a történetírónak valamely ország ókori töld- és 
helyiratán kívül a régi műemlékek, feliratok gyűjteménye is ; mert csak az ily 
alapon összeállított, lehetőleg hiánytalan gyűjtemény képes vezérfonalat adni a 
történetiró kezébe — a részleteket leszámítva — valamely ős nép vallási, állami, 
s társadalmi szervezetének ismeret-tömkelegében. Ismerünk például olyan római
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6 TORMA KÁROLY.

de némi tekintetben egész Daciának is eddig megalapított ókori földirata bővülést 
nyervén, tetemes változáson fog keresztülmenni 4).

Az erdélyi régiségtani kutatások terén nagy érdemmel birt Ackner vala 
első 5) , a ki egy Kolozsvártól Bács , Magyar-Nádos , Magyar-Sárd , Oláh-Köblös, 
Zutor, Magyar-Nagy-Zsombor felé vezető római útvonal létezését hivatalos jelen
tések folytán megemlité. E tudósítás kétségtelenné tette, — haugyan a hivatalos 
jelentés, mely Ackner közleménye alapjául szolgált, félreértésen nem alapult, — 
hogy ennek a Kolozsvártól a Szilágyság felé vezető útnak mellékén római telepü
lések léteztek, s hogy ennek következtében ilyenek nyomai ama vidékeken bíz
vást kereshetők.

Az eredmény, mely vizsgálataimból vonható lön, teljesen megerősíté az 
Ackner közleménye alapjául szolgált hivatalos jelentések valóságát. Ugyanis 
Szucság, Magyar- Gorbó, Zutor, Vár mező, Szent-Péter falva, Magyar-Egr egy, Rom
lott ésMojgrád helységeknél kétségtelen római állótábor helyekre találtam; melyek 
egybevágó lánczolata Erdély e részét római hadállási tekintetben nevezetessé teszi, 
s e vidékre a cíassicitás vonzó bélyegét -Gyomja.

Mielőtt Erdély ezen részének ókori földirati ismertetésébe bocsátkoznám, 
könnyebb átnézhetés tekintetéből szükségesnek látom először az említett helye
ken talált római nyomok egyenkint való részletes helyirati előadását. Tisztában 
lévén ama helyek egyes műemlékeinek rendezése, meg fog lepni ez uj kép jelen
tősége , mely nyomon szemünk elé tárul, megismertetve még jobban bennünket a 
római hadállási tan kifejlettségével, az óriás imperium európai legészakkeletibb 
részével, egy szóval „még egy darab Rómával“ Erdélyben.

I. Szucság.
Fekszik Kolozsvártól nyugotra a Nádos folyó jobb partjától V4 órányi tá

volra. A helységtől nyugotra eső Csooa-la csuhé nevű magas hegy kiegyengetett 
tetején római állótábor nyomai szemlélhetők. Meggyőznek erről a már földdel bo
rított kőfalromok dombhullámai, s az ezek között található tégla- és cserépdara
bok, vakolattöredékek, melyek között koronként római ezüst és réz pénzeket is ta
lálnak. A körfal egyenetlen hosszudad idomban épült. A tetőről a Kapus patak 
völgyére, Gyalura, s az e mellett egyesülő Hév- és Hideg-Számos völgyére nyílik 
kilátás. A csóva-hegyi vár az említett tájakon magassága által éj5en ágy uralgott, 
mint a Nádos terén s M. Gorbó környékén, s róla látható nem csak a gorbói vár
hegy, hanem a Meszes hegyláncz néhány főbb pontja is.

4) Nyíltan be kell azonban e helyt vallanom , hogy vizsgálataim következtében lejebb felállí
tandó földirati hozzávetéseimnek csupán antopsiai előnyből «‘redő becset kívánok tulajdoníta< i.

s) Jahrbuch dér k. k. Central Conunission zűr Erfurschuny und Erhnltung dér liaudenkmale, 1856. I. 
35 36. I. V. ö. értekezésemmel, Az erdélyi muzeum-egyl t Évkönyvei I. 37—38. I.
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E várhegytől délnyugotra, a hegyláncz Gyaluval szemben, s már ennek 
határán lévő lejtősségén, az úgynevezett Veresmartban tavaszi vízmosások alkal
mával koronként több becses régiséget találnak. Gyaluban több innen került 
érdekes domborvésetű római emlékek, oszlopok, oszlop-fők és talpok stb. láthatók. 
A Veresmart oldalában igen jó minőségű vereslő csigamészkövet fejtenek ma is, 
s ebből következtetni lehet, hogy a rómaiaknak e helyen a szucsági vár oltalma 
alatt hihetőleg kőfaragó műhelyei léteztek. Hogy tán a telep necropolisa feküdt 
volna itt, a várnak e helytől való távolsága miatt alig lehet gondolni.

A Veresmartban talált római feliratos kövek e következők :

1.
Hosszában kettétöröttt 0.80 mètre magas, mintegy 0.65 m. széles csiga

mészkő síremlék.

U M
V LP////RN IN S 
EQ* *A/////EChVLiV 
XXXV* ALENTI 
NVS F / / / / /R í  

B M P

azaz „ Diis Manibus Ulpius Saturninus eques alae Gallaecorum vixit annis 3Ô,
. . . . Valentinus fratri bene merenti posuitu

Sajnálni lehet, hogy a felirat legérdekesebb része, azon lovas osztály nevé
nek első betűi hiányoznak, melyhez Ulpius Saturninus tartozott. Nem hibázunk 
azonban, ha a kitöredezett négy betű alatt 6) a GALL betűket véljük rejleni 7), 
úgy hogy aztán ennek nyomán könnyen kiegészíthetjük feliratunk e részét is így : 
eques A^GALLEC =  eques alae Gallaecorum. Hogy a spanyol eredetű népből 
állott cohors Gallaecorum 8) a Xin~dik Legio Gemina segély csapatja volt, kitet
szik egy Domitianus császár alatt a Kr. ut. 85-dik évben kelt becsületbeli bocsát- 
vánvból 9).

E felirat látható Gyaluban Bulboka Mihálynál; találta 1855-ben.

2 .

Keresztben kettétörött mintegy 1.80 mètre magas — 0.75 m. széles csi
gamészkő síremlék.

6) Mert a felső sorban is „VLP. Satu RNINVSU 4 egész betű hiányzik.
’) Es nem V. G AL=V Gallaecorum ; mert így a számjegygyei csak egy L betű helye marad

hatna fenn, a mi pedig elég szokatlan felirattani kifejezés lenne.
*) Pauly1 Real-Encíjclopádie dér classischen Altéi thumswssenschafl, Stuttgart 18i III. 589. I.
s) Ncigebaur, Dacien 239. I. ; Érdy, Régiségtant közlemények, 6. I. ; Zeli. Delectus inscriptionum roma- 

narum, Heidelberg, 18i l .  sz.
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¡ / / / / / / / / / / / I l / / / / /
AVR-T'ABIUS SIG 
Æ- SIL «VIX* ANN*

XXVIIIL* XLP*
AVR*REBVRUS 

VET ET T*ABIA*
FILIO PIENTIS 

SIMO*P*
SET*ET*SIBI«

azaz „ Aurelius Titus Ahitos signifer alae Silianae vixit annis 29. mensibus 11 
Aurelius Reburus veteranus et Titia Abia filio pientissimo posuerant sepulcrum 10) 
et sibi.u

Nagy érdekű e feliraton az ala Siliana megnevezése. Ez a lovas osztály is a 
XÜI-dik Legio Gemina segély csapatja volt, mint a Domitianus idejében kelt fenn
említett tabula honestae missionis bizonyítja, s az Aethiopiában honos Sili nép
törzs 1 *) fiaiból volt alakítva.

E felirat alsó része Gyaluban Binder Györgynél látható, felső része pedig 
a köztemetőben van sírkőül alkalmazva ; találták mindkettőt 1859-ben.

3.
1.24 mètre magas — 0.74 m. széles csigamészkő síremlék, melynek fel

irata azonban — az első s két végső sor részint készakaratból kivakarva, részint 
pedig az időtől is megrongálva lévén, — csak részben olvasható.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Z
/ / / / / / / / / / / / / IN IV S
WREObDVS*
VTbEX-DVPL- 
VIX*AN*LIIL 
A / / / / /  /  A PINA*
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/
azaz „ ........................inius Verecundus veteranus et duplariis vixit annis .53,
Aurelia P in a ...................u

Látható Gyaluban Szőllősi Ferencznél. Találták 1830-ban.
Lehet még — a mint fennebb említők — Gyaluban sok más olyan római 

műemléket látni, melyeket a Veresmartban találtak; mellőzve azonban ezek leirá-

,0) A T betű metszési hiba lévén P helyett.
” ) Pauly, e. h. VI. 1190. I.
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sát, miután több felirat a közlőiteken kivül közöttük nincs, térjünk át egy Szu- 
cságban lelt feliratra.

4.
1' 6V2" magas — 2' l/2“ széles csigamészkő síremléktöredék, a melynek 

két vége s egy oldala letörött.

/ / / / / / / / / / / /
AV / / / / / / / / / / / / / / / / /
PORATX AN / / / / / /  
m m G E U / / / / /
NVS-VIX-AN / / / / / /
AURELIA .RE / / / / / /
vix-AN un un m
/ / / / / / / / / / /

azaz „..............A?í[relius Mucajpor vixit annis 2 9 , Aurelius Gerne\\\i\nus vixit an
. . . . Aurelia R e ............vmí a n ..............“

Látható Szucságban Zabolni Lászlónál ; találták kútásás alkalmával a 
helységben.

5.
A csovahegyi várban talált téglákon a XIII. Legio Gemina bélyege látható.

II. Magyar- Gorbó.
Eekszik Kolozsvártól nyugoti irányban a Nádos folyó jobb partján. A 

helységtől délnyugotra eső Bábavára—Bobora nevű magas hegycsúcson római 
állótábor nyomai láthatók. Meggyőznek erről a begyepesedett s már csak dombos 
hullámzataik által szembetűnő alapfalazatok, tégla-, cseréptöredékek stb. A hegy 
teteje rendetlen hosszudad idomú, s mintegy 300 lépésnyi kerületű. A tetőről a 
szucsági várhegy, a Nádos völgye, s a Meszes hegyláncz több magasabb pontja 
látható.

A Bába-várban ezelőtt mintegy 30 évvel ásatásokat tettek, s ez alkalom
mal találták a következőket :

1.
2' 8" magas — 1' széles csigamészkő fogadmányi oltár.

I O M 
OPTIMO 
MAXIM 
O POSV 
IT

azaz „Jcvi Optimo Maximo optimo maximo pu suit.u
ÉVKÖNYV XI. K. TI. DAR. 2
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Látható M. Gorbón Lészai Ferencznél. Ugyanott van még egy megfordí
tott fáklyára támaszkodó szárnyas geniust ábrázoló dombor mű is , mely ugyan
azon ásatások következtében jött napfényre.

2 .

5' 3" magas — 3' 2" széles csigamészkő síremlék, melynek azonban jobb 
felén a betűket az idő olvashatlanokká tette.

D M
AEL *M AXIMIMIAE *F / / / / /  
V2XJT*ATNIS*LXVI*AEL 
PROCV / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
C O N IV /// / / / / / / / /  / / / / / / / /

B M

az az „Diis Manibus Aeliae Maximimiae F  . . . vixit annis 66, Aelius Proc?¿[lus]
............conju[gi\..............bene mer enti. “

Látható M. Gorbón Pérics Indréjnél; találta 1862-ben a helységben levő 
telke kertjében.

3.

2' 3" magas— 1' 9" széles csigamészkő síremlék, melynek azonban vége 
hiányzik.

D M
M*AUR*DASSIVS 
VIXIT*ANNIS L M
/ /V R * V I/// / / / / / /

azaz „Diis Manibus Marcus Aurelius Dassius vixit annis 80 , [A]urelius Fatális]
u

Látható M. Gorbón Pask Juonnál.

III. Zut or.
Fekszik Kolozsvártól északnyugotra az Almás folyó jobb partján. A 

helységgel szemben északra az Almás bal partján az ettől alakított lapály közepén 
a La gura Kapusuluj pesesz nevű helyen terjedett el a nagy kiterjedésű római 
négyszögű állótábor és telep, melynek egy része helyi változások — főleg az 
Almás folyó medercserélése — folytán többszörös módosálást és alakulást szen
vedett ugyan, de ennek daczára a kő-, tégla- és cserép-anyag nagy mennyisége 
által figyelmünket magára vonja. Fájlalni lehet, hogy nincs szakértő s a régi mű
emlékekre általában gondos kezelés alatt a romokból kikerülő temérdek anyag,
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melyet mondhatni kivétel nélkül az innen M. N. Zsombor felé vezetett s még 
készítés alatt levő új út építésére használnak fel még most is folytonosan. Ez okból 
nem találhattam sem Zutoron, sem pedig a közel fekvő Zsomboron feliratos köve
ket, s be kellett érnem a lépten-nyomon ismételt abbeli tudósitásokkal, hogy az 
említett út készítéséhez feliratos kődarabok is lőnek felhasználva. A zutori és kö
zéplaki lapályon az állótábor és telep helyén kivül még több különálló épület — 
tán templomok, mezei lakok—romjaira találhatni; sőt egy ilyen a zutori gör. cath. 
templom környékén is létezett. Faragványos műemlékek, oszlopok, oszlopfők és 
talpok töredékei nagy mennyiségben találhatók mind Zutoron, mind M. N. Zsom
boron. Mind ezt összevéve úgy látszik, hogy a zutori állótábor és telep északi 
Dacia nagyobb római helységeinek egyike volt.

1.
A római várromból kikerülő téglák N M O és N-M 0  bélyeggel vannak 

megjelölve 12 3), mely betűknek kielégítő magyarázatát adni képtelen vagyok. Sej
tem azonban, hogy az N betű a XHI-dik Legio Gemina numidiai segélyhada egy 
szakaszára — a cohors Maurorumra vonatkozik, mely segélyhad egy másik része, 
a cohors II. Numidarum — mint látni fogjuk — a vármezői állótábor helyén 
állomásozott ; ámbár e véleményt még igen kétségessé teszi az elmaradhatatlan 
COH=cohors sigla előzményének hiánya ls); hacsak az N betű nincs numerus 
=  cohors helyett alkalmazva, mely esetben aztán e bélyeg így lenne olvasható : 
„Numerus Maurorum milliarius.“

IV. Vár mező.
Fekszik Kolozsvártól észak-nyugotra az Egregy folyó mindkét partján. 

E gy észak felől a helységig lelankásodó hegynek eléggé térés, s a völgyi térből 
nem magasra emelkedő lapályán, a Graclistye vagy Csetatye-nek nevezett helyen 

láthatók egy négyszögű római állótábor már begyepesedett alapfalai, melyek déli 
hossza 205, keleti hossza pedig 170 lépés. A vár helyén vakolat-, tégla-, cserép
töredékek stb. nagy mennyiségben lelhetők. Látható még e mellett a vártól keleti 
irányban mintegy 200 lépésnyire egy négyszögű épület, hihetőleg a katonai fürdő 
romjai, hová a Funtinyicza benczi nevű hegyoldalról téglából épített csatorna vo
nult, melynek romjai helyenkint — mint mondják — néhány évvel ezelőtt még 
láthatók voltak. A Csitera nevű helyen is lehet még egy régi épület romjait szem-

'*) L- a III-dik tábla 1. és 2. ábráját.
I3) „Numerus (számjegyi értelemben) Militum miliariorum" erőltetett értelmezés lenne vagy a 

fennemlitett, vagy pedig valamely más segélycsapat általános megjelölésére nezve. A római teglabelyegek 
kifejezése — mint tudjuk — oly szabatos v o lt , bogy azokról a le g io , cohors , vagy ala megjelölése csak
nem soha sem maradott el ; egyébiránt is ha az N betűvel numerust szamjegyi értelemben akart volna a 
római kifejezni, az N betűre felül vonást tett volna, így : Ñ.

9 *
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lélni, melyet a nép bástyának nevez. E romok között találtatott mintegy 20 év 
előtt egy római feliratos kő , mely aztán Zilahra került, de a melynek nyomára 
nem akadhattam. Találtak koronként a vár helyén s környékén Lysimachus, 
Nero, Vespasianus, Antoninus Pius-féle aranyokat, s más császári ezüst és réz
pénzeket ; homorú metszésű gyűrüfőket (intaglio), fegyvereket, lószerszámokat stb.

Itt talált feliratot csak egyet ismerek.

1.
2' 6" magas — 2' széles, szürkés mészkőből faragott síremlék töredéke, 

melynek felső és jobboldali része hiányzik.

/ / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /

LERIA -CO //////
F IL -P A T R //////

PO/ / / / / / /

azaz „ ..............nerio ........... [Va] leria C o ............. , filia p a tr i ..................posuit
Látható Vármezőn a gör. cath. lelkésznél; találták 1863-ban.

2 .

A vármezői állótábor, s különösen a fürdő romjaiban talált téglák bélyegén 
„COH II NV“ sigla olvasható 14), a mely így egészíthető ki : „Cohors II Numi- 
darum.“ Hogy e lovas osztály is a XIII-dik Legio Gemina segély csapataihoz tar
tozott , abból sejthető, hogy e légiónak majd minden cohorsa és alaja spanyol és 
afrikai néptörzsek fiaiból állott 15), s majdnem bizonyossággal lehet állítani, hogy e 
cohors is azon numidiai segély lovashaddal jött Daciába, melyet Q.Lusius Quietus 
mauritaniai fejedelem vezetett Trajanus császár daciai első hadjárata alkalmával 16); 
s ha ez állításunk megállhat, nagyfontosságuvá válik e tégla-bélyeg, mert akkor 
bátran ki lehet azt a tételt mondanunk, hogy nem csak a vármezői és zutori álló
tábort, de a többi észak-nyugoti katonai telepeket is Trajanus császár maga épít
tette, még pedig daciai első hadjárata alkalmával.

V. Szei 11 - Péter falva.
Fekszik Vármezőtől észak-keletre az Egregy bal partjától mintegy V2 órá

nyi járásra a hegyek között. A helységtől északnyugotra eső La Vranyicze, a 
kapu, nevű magas hegy elég lapályos tetején látható az 5—6 száz lépésnyi kerü
letű, déli oldalán egyenes, különben körded alakú római állótábor-hely már begye-

I4) L. a III dik tábla 3. á.
,s) L. fcnnebb : „ala Gallaecorum, Siliaua ; cohors vagy numerus Maurorum miliarius* ; s alább 

t cohors I. Flavia virg. Hispanorum miliaria corporis equitum11, „cohors II. Hispanorum.*
,6) Dio Cassius, LXVIII., 32. fej.
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pesedett, dombszerűleg hullámos, s téglával vegyes kő-alapfalazata, Az ennek 
déli s különösen északi része közepén létező 2—3 ölnyi széles nyilások, s ezek 
oldalain domborodó, némileg kapu alakot mutató összeomlott s begyepesedett 
kőfalmaradványok sejteni engedik, hogy e körülmény, s a várromon, illetőleg az 
említett nyitásokon keresztül vezető mezei út adhatott alkalmat a várhegy-kapu 
(vrányicza) elnevezésére.

E várromból az Egregy s Almás folyók völgyei a nagy-almási, oláli-köb- 
lösi, sőt még a Kis-Szamos bal bartján levő hegylánczolatok, a Meszes, a Nagy- 
Sznmos völgy hegységei, s különösen a mojgrádi várhegy, a Magúra, láthatók.

A romok között vakolat-, tégla-, cseréptöredékek, s koronként római ezüst 
s réz pénzek is találtatnak. Kő vagy másnemű műemlékeket a helységben nem 
találtam.

VI. Magyar-Egregy.
Fekszik Kolozsvártól észak-nyugotra, Vármezőtől észak-keletre az Egregy 

folyó mindkét partján. A helységtől dél-nyugotra eső Csetátye (vár) nevezetű fen- 
síkon van a négyszögű, keleti oldalán 205, déli oldalán 160 lépésnyi római álló
tábor , melynek begyepesedett alapfalai között tégla-, cserép-, vakolattöredékek 
nagy mennyiségben, ritkábban pedig római pénzek, intagliok, stb. is lelhetők.

Itt találták a következő feliratos köveket :

1.
1' 9" magas — 2' 5 " széles, mészkőből faragott síremlék, a melynek

azonban teteje hiányzik, s ez okból a halottak elsejének katonai rangfokozatát 
megjelölni nem lehet.

/liiiiiiniiniun/niiiiij
// /// /// /// // /// /// /; // /sil
VIX-AN-XLVI-ARRVNIIVS 
LVCILIANVS FIL-VIX-AN-X 
VIIL ARR VNIIV S -L ATIN V S 
//IL*VIX*AN*V‘VLPIA 
AMAD V SA -CONIYNX 

B* M P*
azaz „ ..............[alae] Silianae vixit annis 4 6 , Arruntius Lucilianus Jilius vixit
annis 18, Avruniius Latinus Jilius vixit annis <5, Ulpia Amadusa conjunx bene me- 
ventibus posuit.u

Látható M. Egregyen Kethely Józsefnél; találták 1854-ben.
2 .

2' 3" — 2' 4" széles mészkő síremlék; teteje és alja hiányzik. Ezért, s 
minthogy az idő is szerfelett megviselte e feliratot, lehetlenné lett kiegészítése.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / E BAT 
/ / / / / / / o  V ix AN UN t :
/ / / / / / / OTVM EI CASTIA 
/ / / / / / /  OHVICINIDEM 
U i  U H  FELO / / / / / / / / /
/ / / / / / /esqvantine
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Látható M. Egregyen Serdán Pétránál ; találták 1854-ben.
Az 1-sű feliratból kitetszik, hogy az ala Silianának 17), a 2-dik felirat első 

sorából pedig sejthető, hogy a cohors I. Batavorum miliariának egy osztálya 18) 
az egregyi állótáborban állomásozott.

VII. Romi tt.

Fekszik Kolozsvártól északnyngotra, M. Egregytó'l északra az Egregy fo
lyó bal partján. A helység északkeleti részén az Egregy által alakított térségen a 
folyó jobb partján látható a négyszögű, s keleti oldalán 280, a délin 200 lépés 
szélességű római állótábor, melynek begyepesedett alapfalai között tégla-, cserép-, 
vakolatdarabokat, római házieszközöket, fegyvereket, s koronként többféle római 
pénzeket is találnak.

E várromban lelték 1810-ben a következő feliratos követ 19) :
3' 8" magas — 2' 6" széles, mészkűbó'l faragott síremlék

D M 
C CAMPANI VITA 
LlS)COLLLBAT*
GOSTIP0VIIII0
VIX*AN*XXVII£
FLOPIVS VIKI
LIS*VET*EX*DEC
NEPOTLPPCP

azaz „ Diis Manibus Cajus Campania s Vitalis centurio cohortis I. Batavorum mi
liariae stipendiorum novem vixit annis 27, Florius Virilis veteranus ex decreto ne
poti pientissimo [vagy patrono] ponendum curavit.“

Látható Dobokán gróf Teleki Károly udvarán.

I?) Egy részét 1. Szucságnál.
") L. alább Romlottnál.
I9) Hibásan közlötte ffodor, Doboka vármegye tei més-.eti és polgári es-nertetése 533—534. I.
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E felirat meghatározza, hogy a cohors I. Batavorum miliaria legalább égő
idéig a romlotti állótáborban állomásozott.

VIII. Mojgrád.
Fekszik Közép-Szolnok megyében Kolozsvártól északnyugotra, Zilahtól 

mintegy 3 órányi távolságra északkeletre. A helységtől keletre magaslik a Me
szes hegyláncznak végső, egymagában álló, s társai felett magasra kiemelkedő 
pontja, a Magúra hegy ; ennek déli lejtőjén az úgynevezett Pometen, — mely ré
szint a mojgrádi részint a zsákfalvi határon van, — terült el a majdnem egy órai 
kerületű római telep.

A Pomet hullámos s főként lépcsőzetes felszinű, helyenként nagyon sza- 
kadékos, néhol épen meredek lejtőségű, kősziklás felületű hegy, s a telep e ked
vezőtlen fekvésű alapra vala építve. Ez okból arról, hogy csak megközelítő rajzát 
adhassuk is a telep, az egyes épületek, sőt még csak ezek környéke fekvésének is, — 
szó sem lehet ; annyival kevésbbé, minthogy a Pomet egy részét már sűrű erdő
ség borítja, mely tetemesen gátolja e hely átnézetét. Annyit azonban mégis ki le
het venni, hogy a telep körded alakban volt építve. Úgy látszik, hogy a legkisebb 
tért is , mely a hullámoson szakadozott helyen létezik, felhasználták a rómaiak 
építésre. Ez az oka, hogy itt nincs az épületeknek hosszú lánczolata, hanem lép- 
ten-nyomon építvény-romokra találunk, melyek kisebb-nagyobb távolságra álla
nak egymástól. Legfelismerhetőbb a valaha itt létezett épületek romjai között a 
telep déli részén feküdt félkör alakú amphitheatrum, melynek előrésze 135,
félköre 230 , s átmetszete 90 lépésnyi, s melynek előrészén a sziklába vésett lép- 
csőzet könnyen felismerhető.

A Pomet felett büszkélkedő Magúra teteje majdnem lapos felszinű; s ezen, 
a V2 órányi kerületű, jelenleg szántóföldekül használt lapályon hasonlókép vár 
létezett, a mit föld-sánczhányások, s küllönösen a hegy északi oldalán látható be
gyepesedett körfal-alapzatok tanúsítanak-

A Magurát egy természetes, némieg óriási ároknak nevezhető lejtőség vá
lasztja el a Pomettől, mit a következő bára tüntet fel legláthatóbban.

A Magurát délfelől a teleppel összekötő út helyenként tisztán kivehető ; 
egy — a nép által Trajanus útjának nevezett — valaha kőtallal szegélye

zett sánczolat is, mely a brédi doszu szereczi nevű erdőből a Magúra és Pomet kö
zött vonul a Meszes tetejére, s melynek bővebb leírását alább fogjuk adni. A moj
grádi erdőben érinti e sánczolat a la bejistye (a bányácskánál) nevű kősziklát is, 
melyben a rómaiak nagy mérvben űzött kőfejtésének nyomai látszanak.
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A Pomet helyszínének minden elvadultsága mellett is, a rajta s környékén 
felismerhető római építménynyomokból bámulattal győződhetünk meg a római 
építészet magas technicájáról. Csudálattal szemléljük ugyanis a meredek lejtőjű 
dombok, kősziklák, egyes kőszálak falakkal, viaductusokkal való összekötésének 
nyomait ; a kedvezőtlen fekvésű hely épületekkel lett beépítését ; a Meszes felé 
vezető sáncz hatalmas kőrakásait s. a. t. Megdöbbent a római tetterőnek majdnem 
a lehetetlenséggel határos ebbeli nagysága ; s valóban csak ilyen nagyszerű ké
pek szemléleténél érthetjük meg Seneca büszke állítását, hogy „bárhol hódított 
a római, ott egyszersmind lakott is“ 20).

A mojgrádi kettős vár helyiségét illetőleg nem tartózkodom egyébiránt 
abbeli véleményemet kimondani, hogy azokat a római kornál eredetileg régibb 
településeknek tartom. Úgy hiszem, hogy a Magúra s tán még a pometi vár is ak
kor, midőn Dacia Trajanus sasait először látta, már létezett; s hogy ezek helyén 
hihetőleg a dákoknak, vagy ezek valamelyik rokon fajának voltak városai, melye
ket Trajanus elfoglalt, és katonái s telepesei czéljaira idomított, ^z elrejtett bér
ezés vidéken uralgó hegycsúcs sajátságos fekvése főkép az , a mi e nézet kimon
dására bir, mert csak Erdély harezos őslakói építettek ily félreeső magas helye
ken lakásokat. Példa erre a muncseli Gredistye Huny ad megyében, melyet kétség- 
nélkül dák településnek lehet nevezni. A rómaiak kerülve az ily vad jellegű erdő
séget, nyílt és verőfényes vidékeket választottak kivétel nélkül településük helyéül. 
Minden olyan római erődöt tehát, mely a Magurához s muncseli Gredistyéhez ha
sonló magasságú hegytetőkön létezett, erdélyi ősnép építményeire csak rá épített 
munkának tartok. Dekebal székhelyeinek egyike volt-e a római foglalás előtt a 
Magúra? — oly kérdés, melyet vitatni nem áll hatalmamban.

Soroljuk immár elő azokat a tárgyakat, a melyek a Pometen lőnek ko
ronként lelve :

1.
4 5/4" magas bronz szobor, mely Mercuriust ábrázolja. Jobb kezében zacs

kót tart, balját kinyitva előnyujtja.
2 .

ó 1/,"  magas Herculest ábrázoló bronz szobor; hátra tett jobb- és buzogá
nyát mintegy átölelő bal kézzel.

3 .

V hosszú buzogány alakú aranyozott veres réz bronz díszfegyver (?) vagy
eszköz.

4 .

3" hosszú — 2 %" magas sarut ábrázoló, felül két fülű, belül üres bronz 
házi eszköz.

,0) De eontolatione ad Helviam matrem, 6. r. „ubicumque vicit romanas, habitat.'
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5.
Több darab réz kulcs ; ezek között 2 gyűrű kulcs.

6 .

4" hosszú pipaalakú tej opál színű üveg edény.
7.

Két arany fülönfüggő pikkely és fuggó'.
8 .

Mintegy száz darab különféle színű és alakú üveg és üveg-pasta gyöngy; 
ezek között egy pár igen szép üveg-mozaik munkájú gyöngyszem. Feltűnők még 
a lapos négyszögre s kerekre csiszolt carniol és chalcedon gyöngyök és metszés 
nélküli gyűrű fők.

9.
16 darab carniol, 2 jáspis, 1 heliotrop, 10 üveg és üveg-pasta, összesen 

29 darab mély vésett! gyűrű fő (intaglio), melyek közűi 3 igen érdekes darab a 
III-dik táblán 6, 7 , 8 sz. a. látható. A két első az ábrázolat hieroglyphszerü fur
csasága miatt, az utolsó pedig felirattani tekintetben érdekes 2 *). A Pometen meg
lepő mennyiségű intagliot s gyöngyöt lehet évenkint találni. Gróf Andrássy Lász
ló , ki a Pomet régiségtani kincseinek szorgalmas gyűjtője, mondá, hogy e 29 da
rab intaglio alig két évi gyűjtésének eredménye ; s hogy testvére gr. Andrássy 
Seraphina több mint 50 darab ilyen pometi intagliot bir. Alig érthető e jelenet 
máskép, mint ha azt teszszük fel, hogy a mojgrádi római telepvárosnak saját drá
gakőmetsző intézete volt, mely a lakosokat ily ékességekkel bőven ellátta. Ezt a 
véleményt az a körülmény még hihetőbbé teszi, hogy amaz intagliok egyike 
sincs gyűrűbe foglalva, hanem mindnyáját foglalvány nélkül találták.

10.
Fibulák, fegyvernemek, házi eszközök egész halmaza.
Mindezek a leirt régiségek gr. Andrásy Lászlónál Görcsönben láthatók, 

ki a pometi leleteknek egyedüli helyi gyűjtője.
11 .

Érdekesek még a bronzból levő úgynevezett karika-pénzek (?), és keltek— 
kelta fejszefélék, csákányok, láncsavégek és nyilhegyek, melyek a Magúra és Po
met környékén nagy mennyiségben találtatnak, s melyekből gr. Andrássynak szép 
gyűjteménye van. Pár évvel ezelőtt a paptelki, s még jóval régebben a mojgrádi
P r r l f ( É o n  Í i m r  1 ó fű r 7 llr  CX T lV A r i7  T7 o lA n í(/v i/v N  — Â  J— L / L - l — A 1-1- /

A szöveg 17-dik lapján a 15-dik sorban e szavak után: ,A két első, még 
e szavak közbeszúrandók : „melyek közül az egyik (Hl-dik tábla 7-dik számú 
ábra) úgynevezett abraxas-kőu,
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A Pomet helyszínének minden elvadultsága mellett is, a rajta s környékén 
felismerhető római építménynyomokból bámulattal győződhetünk meg a római 
építészet magas technicájáról. Csudálattal szemléljük ugyanis a meredek lejtőjű 
dombok, kősziklák, egyes kőszálak falakkal, viaductusokkal való összekötésének 
nyomait ; a kedvezőtlen fekvésű hely épületekkel lett beépítését ; a Meszes felé 
vezető sáncz hatalmas kőrakásait s. a. t. Megdöbbent a római tetterőnek majdnem 
a lehetetlenséggel határos ebbeli nagysága; s valóban csak ilven nagyszerű ké
pek szemléleténél érthetjük meg Seneca büszke állítását, h o g y  „bárhol hódított 
a római, ott egyszersmind lakott is“ 20).

A mojgrádi kettős vár helyiségét illetőleg nem tartózkodom egyébiránt 
abbeli véleményemet kimondani, hogy azokat a római kornál eredetileg régibb 
településeknek tartom. Úgy hiszem, hogy a Magúra s tán még a pometi vár is ak
kor, midőn Dacia Trajanus sasait először látta, már létezett; s hogy ezek helyén 
hihetőleg a dákoknak, vagy ezek valamelyik rokon fajának voltak városai, melye
ket Trajanus elfoglalt, és katonái s telepesei czéljaira idomított, ^z elrejtett bér
ezés vidéken uralgó hegycsúcs sajátságos fekvése főkép az , a mi e nézet kimon
dására bir, mert csak Erdély harezos őslakói építettek ily félreeső magas helye
ken lakásokat. Példa erre a muncseli Gredistye Huny ad megyében, melyet kétség- 
nélkül dák településnek lehet nevezni. A rómaiak kerülve az ily vad jellegű erdő
séget, nyilt és verőfényes vidékeket választottak kivétel nélkül településük helyéül. 
Minden olyan római erődöt tehát, mely a Magurához s muncseli Gredistyéhez ha
sonló magasságú hegytetőkön létezett, erdélyi ősnép építményeire csak rá épített 
munkának tartok. Dekebal székhelyeinek egyike volt-e a római foglalás előtt a 
Magúra? — oly kérdés, melyet vitatni nem áll hatalmamban.

Soroljuk immár elő azokat a tárgyakat, a melyek a Pometen lőnek ko
ronként lelve :

1.
4 5/4" magas bronz szobor, mely Mercuriust ábrázolja. Jobb kezében zacs

kót tart, balját kinyitva előnyujtja.
2 .

5*/4" magas Herculest ábrázoló bronz szobor; hátra tett jobb- és buzogá
nyát mintegy átölelő bal kézzel.

3 .

1' hosszú buzogány alakú aranyozott veres réz bronz díszfegyver (?) vagy
eszköz.
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5.
Több darab réz kulcs ; ezek között 2 gyűrű kulcs.

6 .

4" hosszá pipaalakú tej opál színű üveg edény.
7.

Két arany fülönfüggő pikkely és függő.
8 .

Mintegy száz darab különféle színű és alakú üveg és üveg-pasta gyöngy; 
ezek között egy pár igen szép üveg-mozaik munkájú gyöngyszem. Feltűnők még 
a lapos négyszögre s kerekre csiszolt carniol és chalcedon gyöngyök és metszés 
nélküli gyűrű fők.

9.
16 darab carniol, 2 jáspis, 1 heliotrop, 10 üveg és üveg-pasta, összesen 

29 darab mélyvésetű gyűrű fő (intaglio), melyek közűi 3 igen érdekes darab a 
III-dik táblán 6, 1 ,8  sz. a. látható. A két első az abiázolat hieroglyphszeru fur
csasága miatt, az utolsó pedig felírattam tekintetben érdekes 2 *). A Pometen meg
lepő mennyiségű intagliot s gyöngyöt lehet évenkint találni. Gróf Andrássy Lász
ló , ki a Pomet régiségtani kincseinek szorgalmas gyűjtője, mondá, hogy e 29 da
rab intaglio alig két évi gyűjtésének eredménye ; s hogy testvére gr. Andrássy 
Seraphina több mint 50 darab ilyen pometi intagliot bir. Alig érthető e jelenet 
máskép, mint ha azt teszszük fel, hogy a mojgrádi római telepvárosnak saját drá
gakőmetsző intézete volt, mely a lakosokat ily ékességekkel bőven ellátta. Ezt a 
véleményt az a körülmény még hihetőbbé teszi, hogy amaz intagliok egyike 
sincs gyűrűbe foglalva, hanem mindnyáját foglalvány nélkül találták.

10 .

Fibulák, fegyvernemek, házi eszközök egész halmaza.
Mindezek a leirt régiségek gr. Andrásy Lászlónál Görcsönben láthatók, 

ki a pometi leleteknek egyedüli helyi gyűjtője.
11.

Érdekesek még a bronzból levő úgynevezett karika-pénzek (?), és keltek— 
kelta fejszefélék, csákányok, láncsavégek és nyílhegyek, melyek a Magúra és Po
met környékén nagy mennyiségben találtatnak, s melyekből gr. Andrássynak szép 
gyűjteménye van. Pár évvel ezelőtt a paptelki, s még jóval régebben a mojgrádi 
erdőben úgy látszik e bronz eszközök valóságos öntőmühelyére találtak. Abból a 
körülményből legalább, hogy keltek tömege találtatott, részben összeolvadott álla
potban ama helyeken, méltán húzhatjuk a fennebbi következtetést. Mindenesetre

*') Legyen szabad az utolsó ábrán előforduló három betűre a müe'rtők figyelmét felhínom. Ha 
nem csalódom, az első és utolsó betű cursiv T, a közbülső pedig A vagy D betűt jelel.

ÉVKÖNYV XL K. IL DAR. 3
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figyelmet érdemel, hogy épen Mojgrád, a legészaknyugatibb római telep közelé
ben találtatnak a kelta népfajok amaz eszközei.

12 .

Kíilönbféle pénzek, mint római családi és császári, dyrrhaehiumi és Lysi- 
mach-féle görög arany, ezüst és rézpénzek.

13.
Oszlopok, oszlopfők és talpok. Egy igen szép korynthi és doriai oszlopfő 

példány látható gr. Andrássy gyűjteményében is.
14.

1' 11 x2" magas — 4' 3" széles, mészkőből díszesen faragott tábla, mely 
magasságában ketté van ugyan törve, de a mely törés a feliratnak kárára nincs.

IMP£CAESAR£T£AEL0HADk
ANVS0ANTONINVS0AVG0PI
VSpíPp5M^TfeB^POTpJXXí25lMPp5lIí25CoS
IIIIpsP0P0AMP4THEATRVM VETvs
TATE0DILAPSVM0DENVO0FE
CITp$CVRANTE^TIBí25CL0QVINTI
LIANÖÍ25PROC0SVO

azaz „Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius Ponti
fex Maximus tribunitia potestate vigesimum, imperator secundum., consul quartum, 
Pater Patriae, amphitheatrum vetustate dilapsum denuo fecit curante Tibio Claudio 
Quintiliano proconsule suo.

Miután Antoninus Pius (uralk. Kr. ut. 138— 161), ki a mojgrádi romlásba 
indult szinkört kijavíttatta, XX-dik tribunitia potestását a R. ép. ut. 910-dik, s 
Kr. u. 157-dik évben viselte : kitetszik, hogy Tibius Claudius Quintilianus Dacia 
proconsula az illető építtetést Antoninus Pius országlása végső idejében a Kr. ut. 
157-dik évben tétette meg. Fontos e felirat 1-ör mert Daciának egyuj eddig isme
retlen helytartóját, s ennek kormányzási évét nevezi meg 22); 2-or főként azért, 
mert belőle megtudjuk, hogy a mojgrádi telep egyike volt a daciai nagyobb római 
telepvárosoknak. Tudjuk ugyanis, hogy csak nagyobb coloniákban, s még ezek
ben is csak ritkán voltak amphitheatrumok. Legalább a várhelyin kivül ez a má
sodik szinkör, melynek létezése Erdélyben egész bizonyossággal kimutatható. 
Hogy Trajanus építtette e szinkört, világos abból, hogy Antoninus Pius „amphi
theatrum vetustate dilapsum'1 ot említ.

J1) E szerint T. Claudius Quintiliauus M. Statius Priscusnak volt közvetlen előde ('Kr. ut. 158.) 
Dacia kormányzatában. L. Henzcn, Diplomi militari degi'imperatori Trajano ed Antonino Pio; Archív des Ver- 
eines für siebenbürgische Landesknnde. Neue F'olge, IV. köt. 109^-1 i 3 és i  18. I.
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15.
2' 3" magas — 2' széles mészkő síremlék; felső része hiányzik.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
AN-X / / / / / / / / / / / /
F ‘VIX AN-V / / / / /
SAL MASEAMI 
EX-Ñ-P-GOIV///I
tí f i Lo -b m

azaz „ ..............[vixit] annis 1............. filius vixit annis V . ...........Salvius Masrami
(?) ex numero peditum confugi et filio bene merenti.u

Mind a két felirat látható Görcsönben gr. Andrássynál.
16.

A pometi bélyeges téglákon LÉG XIII G=Legio XIII Gemina olvasható 
(L. a Ill-dik tábla 4. á.). Láthatjuk ebből, s a fennebb leírt téglák bélyegeiből, hogy 
északi Dacia katonai telepeit ez a legio, s ennek segélyhadai látták el helyőrséggel.

17.
Római cursiv irásu tégladarab, melybe , midőn még kiégetve nem volt, a 

betűk valamely hegyes eszközzel voltak bekarczolva. A betűk csinos alakúak, s
tiszták. E felirat eként olvasható : „ocasion......... nantus........... scnó[ere] no[n]
p ........... uscires M er ................u (L. a Ill-dik tábla 5. á.). Hihető, hogy midőn a
téglavető mester e téglát megjegyezte, alkalmat vett magának e jegyzete mellett 
még néhány társát is megnevezni ; mert kétséget nem szenved, hogy e felirat 2-ik 
és 4-dik sorában férfi nevek nominativusban állanak. Tudtomra e tégla az első 
Erdélyben, melyen római cursiv Írást találtak, s ebből a szempontból, nemkülön
ben a betűk tisztasága és épsége tekintetéből, e példány egyike lesz az erdélyi 
muzeum — a hová azt juttatni szándékozom — érdekesebb római régiségeinek.

Feltűnő az a körülmény, hogy a mojgrádi várban, mely pedig egyike volt 
Dacia nagyobb telepvárosainak, még eddig csak ily gyéren találtak feliratokat. De 
nem fog meglepni többé e jelenet, ha figyelembe veszszük azokat a sajátságos kö
rülményeket, a melyek ily műemlékek fellelését megnehezítik, ha épen merőben 
meg nem gátolják. Ilyenek főként, 1-ör hogy a Pometnek csak igen kicsiny része 
van művelés alatt, nagyobb részét pedig erdőség, bozót borítja ; 2-or, hogy a hely 
távolságánál fogva a kőben egyébiránt is bővölködő vidéken még csak építési 
anyagért sem tesznek a romok között ásatásokat ; s végre leginkább, hogy 3-or 
nincs azon vidéken oly helyi gyűjtő, ki a lakosságot főkép a feliratos kövek kere
sésére buzdítaná, s e mellett maga is szorgalmasan tétetne a romok között ásatá
sokat. Egyébiránt a felhozott okok mindegyikét s különösen a legutolsót lehetne 
még ismételnünk a fentebb ismertetett római telepek mindegyikénél is ; e helyeken

3*
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t. i. a régiségek fellelése csupán a véletlenre van bízva. Fájdalommal teszszük ezek 
következtében vallomásunkat, hogy Erdély e részében tett vizsgálataink folytán 
a daciai „Corpus Inscriptionum Romanarum“ szám tekintetében igen nagy bővü
lést nem nyert, legalább nem akkorát, mely a felfedezett telepek számával arány
ban lenne.

Végezetre helyirati vázlatunk kiegészítéséül megemlítünk még egy egyéb
iránt ismert, de körülményesebben le nem írt római telepet, miután az is Mojgrád 
környékén létezett.

IX . T ik6. 2S)

Fekszik Dééstől 5 V2 g. mfre északészaknyugoti irányban, Mojgrádtól 
északkeletre 1 s/4 g. mfre, a Szamos völgyén, az Almás és Nagy-Szamos összefo
lyásánál. A helységtől északkeletre eső, s a Szamos völgyére tekintő Gredistye 
nevű dombon római állótábor maradványai láthatók. A négyszögű s keleti olda
lán 168, a délin 155 lépésnyi hosszú körfal helyenként ma is ép állapotban kilát
szik a földből a4). Téglákra, cserép- és vakolatdarabokra lépten nyomon lehet ta
lálni. A vártól déli irányban mintegy 200 lépésnyire láthatók még egy épület — 
tán a katonai fürdő — romjai. Mint értesültem, a helységben fekvő gr. Kornis- 
féle lakház a vár romjaiból nyert anyagból épült, s mint mondják, az építés alkal
mával feliratos köveket is találtak ; de azokat figyelem nélkül felhasználták építési 
anyagnak. Szemlélhetők még a helységben a várból került faragott kövek, s osz
loptöredékek is.

Tihó mellett Őrmezőnél a Zsibó felé vonuló országuttal egyenköztileg 
hányt sánczok, az úgynevezett Rákóczy-sánczok láthatók. Ezekről alább lesz szó.

Jelöljük ki már annak a római útnak irányát, mely Kolozsvártól Mojgrá- 
dig vezetett, s melyről az egyes telepek leírásánál azért nem tettünk említést, hogy 
a szakadozott megjelölés által az egyszerre való átpillantást megnehezíteni ne 
kénytelenítessünk.

Tudjuk, hogy az Apulumtól — Károly - Fehérvártól — Salinum — 
Torda felé vonuló út Felvincznél kétfelé vált, s az egyik ág Harasztos és Várfalva 
felé Tordának, a másik pedig Székely-Földvár felé a Maros terének tartott 25).

Az északi ág Tordától Ajtón környékén Kolozsvár felé vonult 25), s itt 
két ágra szakadott : keletire, mely Szamosujvár felé; s északira, mely épen a Fel
legvár keleti lejtőségén a Nádos völgyére tért. **)

**) Neigebaur, Dacien, 233. I.
,4) Ez okból egy e helyen inüértőleg teendő ásatás szép eredménynyel kecsegtetne. 
,s) Jahrbuch dér k. le. Centr.—Comm., 1856. I., 21—23, 1857. IL, 7. I.
3e) Az itt talált mérföld-oszlopról alább.
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Ez északi ág a Nádos terének mindenütt közepén nyugoti irányban ha
lad, s Kardosfal va mellett a Nádos vizén áttérve épen Bácson keresztül vonul An- 
drásháza felé, a hol a Nádos vizét átmetszvén M. Nádos előtt egyenesen M. Sárd- 
nak , s innen északnyugotnak tartva épen a helységen keresztül vonul az o. köb- 
lösi erdőkön a Nádos és Almás folyó vízválasztóján át Zutorra. Zutortól északke
leti irányban az Almás-tér közepén s a folyó bal partján M. N. Zsombornak, innen 
pedig Puszta-Szent-Mihálynak tart ; melynél átmetszvén az Almás és Egregy kö
zötti vízválasztó hegylánczolatot, Vaskapu felé vonul, a hol a helységen átvezetvén 
kétfelé oszlik. Egy ágozata délnyugotra Vármezőnek tart, e helységen átvonulva 
az ottlevő várhoz vezet fel, s itt megszakad ; a másik ága pedig északi irányban 
M. Egregy felé vonul 2 7) , itt áttér az Egregy vizén a vár felé, s az Egregyet át
szelve annak jobb partján egyenesen északnak Romlott felé vonul ; innen végre 
Somró-Ujfalu előtt Zsákfalvának tart, s ezt a helységet hosszában átszelve a moj- 
grádi vártetőre vezet fel.

Helyenként 2—3 sőt még több lábnyi földréteg is borítja ez út köveze
tét ; néhol azonban ma is használható állapotban van ; a nép nagyobbára „ Tra
janus útjánaku hívja. Noha majd mindenütt jól ki lehet venni ez út irányát, de a 
vonal legtisztábban, s legépebb állapotban Kardosfalvánál, Bácsnál, Andrásházá- 
nál, M. Nádos és M. Sárd között, s ez utóbbi helységen túl, Vaskapunál, s főké
pen M. Egregynél látható. Szélessége 3—5 öl között, a kőrakás vastagsága pe
dig y,—2 láb között ingadozik.

Kísértsük meg már most azokat a római telepeket, melyeket megismertet
tünk , régi nevükön megnevezni, s Erdély mai földabroszán illető helyeiket kije
lölni. Jóval nehezebb feladat ezt véghezvinni, mint egyszerűen kimondani ! mert 
az akadályok egész tömegét kell leküzdenünk, hogy ezt csak megközelítőleg is 
tehessük.

Egyedüli forrásaink Ptolemaeus Geographiája, a Peutinger-féle táblák, és 
a létező ismert római telepmaradványok fekvése. Az ezek közötti többszörös el
lentét fő akadályunkra van abban, hogy minden részben megállható véleményt 
mondhassunk.

Mielőtt szerény hozzávetéseinket körvonaloznók, szükségesnek tartjuk a 
következő három táblázatot előrebocsátani, melyek közül az 1-ső kimutatja Dacia 
helységeinek nevét és geographiai fekvését Ptolemaeus mérései szerint; a 2-dik a 
daciai helységek egymástóli távolságát Ptolemaeus mérései alapján mai geogr. 
mérték szerint jelöli meg; végre a 3-dik a Peutinger-táblák észak felé eső daciai ró-

jr) A hol a nép ez út egy részét elég sajátságosán „németek utjának nevezi.
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mai telepeit, s azok egymástóli távolságát tünteti fel. E táblázatok egymást egé
szítik ki, s a teendő hozzávetéseket sok részben megkönnyítik.

I.

Dacia helységei Ptolemaeus 
szerint *)

A keleti hosszúság Az északi szélesség

melyik foka és percze alatt ?

Zarmizegetusa regia . . . . 47° 50' 45° 15'
A p u lu m .................................... 49° 15' 46° 40'
S a l i n a e .................................... 49° 15' 47° 10'
N a p u c a .................................... 49° 47° 40'
P a ro lissu m ............................... 49° 48°
D o c iran a .................................... 47° 20' 48°
R h u co n iu m ............................... 46° 30' 48° 10'
A rcobadara ............................... 52° 48° 15'
T r ip h u ln m ............................... 52° 15' 48° 15'
Patridana.................................... 53° 48° 15'
Carsidana.................................... 53° 20' 48° 15'
M a rc o d a n a ............................... 49° 30' 47°
Praetoria a u g u s t a .................... 50° 30' 47°
P aloda......................................... 53° 47°
A n g u stia .................................... 529 15' 47° 15'
Patrui s s a .................................... 49° 47° 20'

¡ Sandana .................................... 51° 30 47° 30'
Ulpianum.................................... 47° 30' 47° 30'
P e t r o d a n a ............................... 53° 45' 47° 40'
U t id a i ia .................................... 53° 10' 47° 40'
P iru m ......................................... 51° 15' 46°
Z e rm iz irg a ............................... 49° 30' 46°
Z usidana .................................... 52° 40' 46° 15'
Z ir id a n a .................................... 49° 30' 46° 20'
Singidana.................................... 48° 46° 30'
R h a m id a n a ............................... 51° 50' 46° 30'
Comi dana.................................... 51° 30' 46° 40'
S o m u r n .................................... 51° 45°
A cm onia.................................... 48° 45°
Argi d a n a .................................... [ 49° 30' 45° 15'

*) Geographia, ed. Jo. Ait. Maginu<} Venetiis ISQö, 72 l.
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Dacia helységei Ptolemaeus A keleti hosszúság Az északi szélesség j

szerint melyik foka és perez alatt?

Tiriscum quod jam Taros dicitur 48° 30' 45° 15'
L iz isis......................................... 46° 15' 45° 20'
Netindana.................................... 52° 45' 45° 30'
T i a s u m .................................... 52° 45° 30'
Hydata idest Aquae..................... 49° 30' *) 45° 40'
Z u r ib a ra .................................... 45° 40' 45° 40'
D ierna......................................... 47° 15' 44° 30'
Druphegis.................................... 47° 45' 44° 30'
P h ra te ria .................................... 49° 30' 44° 30'
Z e u g m a .................................... 47° 40' 44° 40'
P inum .......................... 50° 30' 44° 40'
Amutrium ............................... 50° 44° 45'
T ibiscum ..................... . 46° 40' 44° 50'

II.

A daciai helységek egymástól] távolsága
[

Geogr. ;
£ mely irányban r

Sarmizegethusatól Acmonia..................... 6 % Dél-délkeletre
Amutrium . . . . 22 Va Délkelet-keletre
Angustia..................... 517, Éjszakkelet-keletre
Apulum . . . . 26 lEjszakkeletre
Argidana..................... 18 Keletre
Comidana . . . . 44 y. Északkelet-keletre
Dierna......................... 24 Dél-délnyugotra
Docirana..................... 40 % Észak-északnyugotra
Hydata (Aquae). legf. 4 Északkelet-keletre
Lizisis .......................... 17 Északnyugot-nyugotra
Marcodana . . . . 31 */4 Északkelet-keletre
Napuca ..................... 38 Észak-északkeletre
Parolissum . . . . 42
Patruissa..................... 33 y2
Pirum .......................... 101 Északkelet-keletre

*) Kétségen kívül másolati hiba 47° 30' helyett.
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A daciai helységek egymástóli távolsága
Geogr.

mf. mely irányban?

Sarmizegethusatól Praetoria augusta . 38% Északkelet-keletre
Rhamidana . . . . 54 »
Rhuconium . . . . 46 f

Eszakészak-nyugotra
S a l in a e ..................... 32% Észak-északkeletre
Sandana .................... 50% Északkelet-keletre
Singidana . . . . 19 % Észak-északkeletre
Sornum . . . .  ; 32% Délkelet-keletre
Tibiscum.................... 14— 15 Délnyugot-nyugotra
Tiriscum (Taros) . 7—9 Keletre
Ulpianum . . . . 34% Észak-északnyugotra
Zermizirga . . . . 21% Északkelet-keletre
Zeugma , 3 - 4 Dél-délnyugotra
Z iridana .................... 23 Északkelet-keletre
Z uribara..................... 24 Északnyugot-nyugotra
Arcobadara . . . . — Északkelet-keletre
Carsidana . . . . — n
Netindana . . . . — r
P a l o d a ..................... — n
Patridana . . . . — »
Petrodana . . . . — n j
T ia s u m ..................... — V  !
Triphulum . . . . — »
U tid a n a ..................... — n
Zusidana.................... — »

Apulumtól Acmonia..................... 28 Dél-délnyugotra
Amutrium . . . . 30 Dél-délkeletre
Argidana..................... 21 r
Comidana . . . . 22% Keletre
D i e r n a ..................... 51 Dél-délnyugotra
Druphegis . . . . 36% »
Hydata (Aquae). 14— 15 Délnyugot-nyugotra *)
Lizisis.......................... 34% Délnyugot-nyugotra

*) Ptolemaeus 1596-i velenezei kiadásában Hydata (Aquae) a hosszúsági 49° 30' alá van teve; 
igy aztán Apulumtól déldélkeleti irányban kellene esnie. Kétséget nem szenved azonban , hogy ez máso
lati vagy nyomdahiba 47° 30' helyett. Ekent véve fel Hydata fekvését a délnyugotnyugoti irányt hagy
tam meg.
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A daciai helységek egymástóli távolsága
Geogr.

mf. mely irányban?

Apulumtól Patruissa..................... 9— 10 Eszak-északnyugotra
Phrateria..................... 32 y2 Dél-délkeletre
Pinum.......................... 32%
Pirum.......................... 95 Délkelet-keletre
Rhamidana . . . . 26% rj
S a l in a e ..................... Északra
Sarmizegethusa . 26 Délnyugotra
S o rn u m ..................... 30% Délkelet-keletre
Tibiscum..................... 38% Délnyugot-nyugotra
Tiriscum (Taros) . 22 Dél-délnyugotra
Zermizirga . . . . 15 Dél-délkeletre
Z eugm a..................... 33% Dél-délnyugotra
Zuribara..................... 40% Délnyugot-nyugotra
Arcobadara . . . . — Északkelet-keletre
Carsidana , — n
Netindana . . . . — - Délkelet-keletre
P a l o d a ..................... — Északkelet-keletre
Patridana . . . . . — r>
Petrodana . . ". — »
Tiasum . — Délkelet-keletre
Triphulum . . . . — Északkelet-keletre
U tid an a ...................... — T)
Zusidana..................... __ Délkelet-keletre

Salinaetöl Acmonia..................... 35 Dél-délny ugotra
Amutrium . . . . 37% Dél-délkeletre
Angustia..................... 40% Északkelet-keletre
A p u lu m ..................... Délre
Argidana. 29 Dél-délkeletre
Comidana . . . . 41 Délkelet-keletre
D i e r n a ..................... 45 Dél-délnyugotra
Docirana..................... 23 Eszaknyugot-nyugotra
Drupliegis . . . . 43 Dél-délnyugotra
Hydata (Aquae) . 23% T Í

L i z i s i s ..................... 41% Délnyugot-nyugotra
Marcodana . . . . legf. 4. n

Napuca ..................... 8 Észak-északnyugotra
ÉVKÖNYV XI. K. II. DÁK. 4
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A daciai helységek egymástóli távolsága
Geogr.

mf.

i
mely irányban ?

Salinaetöl Parolissum . 13 Észak-északnyugotra
Patruis sa . 3 Északnyugot-nyugotra
Phrateria . 40 % Dél- délkeletre
Pinum 40% »
Pirum 96 Délkelet-keletre
Praetoria augusta 13 ?!
Rhamidana . 28% ?!
Rhuconium . 32 Eszaknyugot-nyugotra
Sandana . 24 Északkelet-keletre
Sarmizegethusa . 32% Dél-délnyugotra
Singidana ? 40 Délnyugot-nyugotra
S ornum . 37 Dél-délkeletre
Tibiscum . 44 Délnyugot-nyugotra
Tiriscum (Taros) oco Dél-délnyugotra
Ulpianum 18% Északnyugot-nyugotra
Zermizirga . legf. 4. Dél-délkeletre
Zeugma . 41 % Dél-délnyugotra
Ziridana . 8 Dél-délkeletre
Zuribara . 43% Délnyugot-nyugotra
Arcobadara . — Északkelet-keletre
Carsidana — ??
Netindana — Délkelet-keletre

I: Paloda —

Patridana — Északkelet-keletre
Petrodana — ??
Tiasum — Délkelet-keletre
Tripi iulum — Északkelet-keletre
Utidana . — ?!
Zusidana . — Délkelet-keletre

Napucától Acmonia . 41 Dél-délnyugotra
1 Amutrium 45 Dél-délkeletre

Angustia . 33% Délkelet-keletre
Apulum . . 15 Dél-délkeletre
Argidana . 36 ??
Comidana 39 Délkelet-keletre
Dierna 51 Dél-délnyugotra
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A daciai helységek egymástóli távolsága
Geogr.

mf. mely irányban?

Napucától
i

Docirana..................... 16
/

Eszaknyugot-nyugotra
Druphegis . . . . 49 Dél-délnyugotra
Hydata (Aquae) ’ 31 % Dél-délkeletre
L i z i s i s .................... 44% Délnyugot-nyugotra
Marcodana . . . . 17% Délkelet-keletre
Parolissum . . . . 5 Északra
Patruissa..................... 5 Délre
Phrateria..................... 48 Dél-délkeletre
P i n u m ..................... 47% n
Piruni.......................... 97% Délkelet-keletre
Praetoria augusta . 18% n
Khamidana . . . . 33% r>

. Rhuconium . . . . 25% Eszaknyugot-nyugotra
S a l in a e ..................... 8 Dél-délkeletre
Sandana ..................... 25% Délkelet-keletre
Sarinizegethusa . 38 Dél-délnyugotra
Singidana . . . . 21
S o rn u m ..................... 45 Dél-délkeletre
Tibiscum..................... 49 Délnyugot-nyugotra
Tiriscum (Taros) . 36 D él- délny ugotra
Ulpianum . . . . 15% Délnyugot-nyugotra
Zermizirga . . . . 20% Dél-délkeletre
Z eu g m a ..................... 47 Dél-délnyugotra
Z iridana ..................... 24 Dél-délkeletre
Z uribara..................... 43% Délnyugot-nyugotra
Arcobadara . . . . Északkelet-keletre
Carsidana . . . . —

Netindana . . . . Délkelet-keletre
Pal o d a ..................... — »\
Patridana . . . . — Északkelet-keletre
Petrodana . . . . Keletre
T ia s u m ..................... Délkelet-keletre
Triphulum . . . . Északkelet-keletre
U tid a n a ..................... Keletre
Zusidana..................... Délkelet-keletre

Parolissumtól Angustia..................... 35 r>
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A daciai helység
1

ek egymástóli távolsága
Geogr.

mf. mely irányban?

Parolissnmtól Praetoria augusta . i6 y2 Dél-délkeletre
Ulpianum . . . . 17% Délnyugot-nyugotra

Ziridanától Angustia..................... 31% Északkelet-keletre
Phuconiumtól Docirana..................... 12 Délkelet-keletre

Párolis sum . . . . i 5 y2 »
Praetoria augusta . 38 rt
Ulpianum . . . . 14% V

Dociranától Paroli ssuni . . . . 17% Keletre
Praetoria augusta . 35% Délkelet-keletre
Ulpianum . . . . 8 Dél-délkeletre

Ulpianumtól Praetoria augusta . 31% Délkelet-keletre
1 Sandana ..................... 41 Keletre.

m.
Eszak-Daciai helységek a Peutinger-tábla szerint :

R. mf. megjegyzés.

Salinae — Patavissa . . . . XII
Patavissa — Napoca . . . . XXHII Közben folyó.
Napoca — Optatiana . . . . XVI
Optatiana — Largiana XV Közben folyó.
Largiana — Lersie .................... XVII
Lersie — Porolisso.................... mi Közben folyó.

A II-dik tábla használatát illetőleg, szükséges Ptolemaeus mérései mine- 
müségével megismerkednünk.

E méréseket földirati hozzávetéseinkben egészen pontosan nem használ
hatjuk. Tudjuk ugyanis, hogy ö a kanári szigeteket (insulae fortunatae) tíízte ki 
az ismert föld legnyugotibb határául, s a hosszúsági fokokat innen kezdte kelet 
felé mérni ; tudjuk, hogy ennek következtében az általa nem eléggé ismert vidé
kek mérésénél igen nagyra vette a hosszúsági fokokat. Ha tehát az ő hosszúsági 
fokait mai mérésekhez akarjuk viszonyítani, akkor a földközi tenger vidékein szá
maiból % , távolabbi vidékeken pedig % részt kell levonnunk, mivel a nyugoti 
ismertebb vidékeken a mérésben kevesebb hibát követett el, mint a keletiek-
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ben 28). Ptolemaeus a hosszúsági fokok valóságos számítását azért nem találta el, 
mivel legtöbb vidéken vagy a nap hossza után mért 29), vagy pedig utazási tudó
sítások s itinerariumi mértékek nyomán egyik helységnek a másiktól való távolsá
gából — természetesen a kertilések levonásával, s a szélességi fokra való tekin
tettel — tette számításait 30).

Szélességi fokainak kiszámításait azonban pontosabban használhatjuk, 
mivel ezeknél nem nagyok vétségei, s ott hol legtetemesebben hibázott is , legfel
jebb 3 fokkal vett kelleténél többet, vagy kevesebbet. E szerint, ha Ptolemaeus 
szélességi fokait földabroszaink adatai szerint akarnék meghatározni, levonásain
kat vagy hozzáadásainkat óvatosan s nem bő kézzel kell tennünk. Miután tudjuk, 
hogy ő némely országok fekvését astronomiai, másokat némely meghatározott 
pontoktól geometriai módon, másokat végre részint utazási tudósítások s itinera- 
riumok nyomán, részint a legnagyobb naphossz segélyével számitá ki: habár e mi
att méréseinek reductiójára általános kulcsunk nem lehet is , nem hibázunk, ha 
szélességi fokait minden kétséges pontnál csak az adott köríilménvek szerint re- 
ducáljuk 31).

A mondottak szerint Ptolemaeus hosszmérései meghatározásainknál szer
felett szükségesek, nem arra ugyan, hogy adatai szerint a keresett helynek épen 
valóságos meridianusát meglelhessük, hanem arra nézve, hogy lássuk, mennyire te
szi valamely helynek, melyet épen keresünk , keleti vagy nyugoti távolságát és 
irányát egy oly hely fekvésétől, melyet már történetesen ismerünk 32).

Főképen ezért vehetjük tehát hasznát az e czélból ide mellékelt II-dik táb
lázatnak , melyben három már ismert, s fekvésileg teljes bizonyossággal elhelyez
hető daciai római telep — Sarmizegethusa =  Várhely, Apulum =  K. Fehérvár, s 
Salinum =  Torda van a többi helységek egymástóli távolságára nézve alapkul
csul felvéve 53).

Hogy a Peutinger-tábla Patauissája, vagy Ptolemaeus Patruissája a mai 
Kolozsvárnál feküdt, szintén teljes bizonyossággal lehet állítani. Ha erről egy Nei-

'h)Mannerl, Geogr. d. Griech. u ttőmer, Nürnberg, 1799. /., 140—1 Í4. 1. Mannert azonban kissé igen 
nagyra szabta a levonandó mennyise’get. Leghelyesebb lesz , s ritkán fogunk hibázni , ha daciai méréséi 
nel hosszszámaiból 7°— 7° 30'—7" 50'—et vonunk le , s a megmaradott számot veszszük az illető fok mai 
hosszának. Matbematikai szabatosságot még ezen alábbszállitás következtében sem nyerünk, de igen oly 
számítást, mely mégis kevés csalódást fog okozni.

JJ) Geogr. Venetiis, 1596., Vili.,  2 , 182. I.
30) Mamiért, e. h., I'i0 — 14't. 1.
Jl) U. ö., u. o., 114—150. I.
î2) V. ö., u. o., 114. I.
1 *) E táblázat geogr. távolsági kiszámításait Brossai Sámuel keszité. Örömmel fejezem ki nagy

érdemű tudósunknak e helyt is köszönetemet e munkáért, mint a mely hozzávetéseimben nagy kézügyemre 
volt, mondhatnám, hogy ezekben nélkülözhetetlen szolgálatokat tett.
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gebaur által közlött 54) Kolozsvárt létező felirat 33) végsora F*C*COL-P=fieri cu
ravit colonia Patavissa û6) meg nem győzne eléggé, megteszi azt egy Ajtonban 
Kolozsvár mellett talált, s Kolozsvárit * * 36 37) létező e feliratú római mérföld-osz- 
lop 38 39) :

I M P-
CAESAR*NERVA 
TRAIANVS*AVGr 
GERARD ACICVS 
PONTIF-MAXIM 
POT*XIECOS IV*
IMP*VI*P*P-FECIT 
PER*CORRRFL*VIR 
HISP*MIL*CoR*EQ 
A POTAISSA*MPO 
CÆ*M‘P‘X 59)-

E felirat végsorából látható, hogy ez az oszlop Patauissától 10 római =  2 
n. mfre volt felállítva. Ajtontól Kolozsvárig épen ekkora a távolság. Igaz ugyan, 
hogy e tételt elfogadván összeütközésbe jövünk a Peutinger-tábla távolság-méré
sével , a mely Salinum és Patauissa közé 12 r. midet teszen ; de nem kell azt az e 
földabroszon nem szokatlan jelenetet felednünk, hogy a XIII-dik századi másoló a 
tábla számjait gyakran felcserélte, s még többször megszaporította, vagy elhagyott 
belőlük. Könnyen megeshetett tehát, hogy épen itt is egy tizes számot mellőzött, 
s XJI-tőt irt XXII. helyett, mely szám =  4 2/. n.mf. lenne, s így aztán a Torda és 
Kolozsvár közötti távolságnak= 4  n. mf., és Ptolemaeus nyomán készített táblá
zatunk illető adatának= 3  g. mf. északnyugoti irány — meglehetősen meg is fe
lelne.

3<) D a c i e n , 2 2 4  : 8 .  V . ö. N e m z e t i  T á r s a lk o d ó  1 8 4 0 .  I I . ,  5 8 .  I.

3i) Sajnálom, hogy e feliratot nem valék szerencsés fellelni.
36) G r ó f  K e m é n y  J ó z s e f  „ I n s c r i p t i o n e s  m o n u m e n to r u m  R > m a n o r u m u 4. sz. (Kézirat ez érd. múzeum 

könyvtárában) hibásan olvassa így : „fieri curavit COhors I Praetoria.“
37) Szabó Ferencz külsö-magyar-utczai kertjében.
3S) Közlötte de hibásan S e i v e r t , I n s c r ip t i o n e s  m o n u m e n to r u m  R o m a n o r u m , V ie n n a e  17 7 3 . ,  8  : V. ; s 

utána N e i g e b a u r ,  e. h .,  2 2 2  : 1.

39) Azaz : I m p e r a t o r  C a e s a r  N e r v a  T r a j a n u s  A u g u s t u s  G e r m a n ic u s  D a c ic u s  P o n t i f e x  M a x i m u s ,  p o te s ta te  

d e c i m u m  s e c u n d u m  , c o n s u l  q u a r t u m  , i m p e r a t o r  s e x t u m  P a t e r  P a t r i a e  f e c i t  p e r  co h o r tem  1. F l a v i a m  V i r g i n e a m  (?) 
H is p a n o r u m  m i l i a r i a m  (vagy militum) c o r p o r i s  e q u i tu m  (vagy equitatus) a  P o t a i s s a  N a p o c a e  m i l l i a  p a s s u u m  de
c e m . 11 Miután Trajanus a tribunitia potestast 12-szer R . ép ut. 861 — Kr. ut. 108-ban viselte , kitetszik, 
hogy e mérföld-oszlopot a cohorsl. Flavia Hispanorum abban az évben készíttette. A cohors I. Hispano- 
rumról 1. C. Z e l i , D e lec tu s  i n s e r .  r o m . ,  1 0 3 5 , 1841. s z . ; az ala I. Hispanorum Campagonumról pedig //ensera, 
D i p l o m i  m i l i t a r i  & A r c h í v  d e s  V er .  f .  s itb en b .  L d s k d e .  Nf. I V . ,  127—12S. I. Egyébiránt úgy látszik , hogy a tu
lajdonító értelemben használt v i r g i n e a  melléknevet csak koronkint viselhette ez az osztály; legalább más 
feliraton arra nem találtam. A „Patauissa Napocae“ kifejezés rejtély, melyet feloldani nem tudok.
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Patauissától Napocáig a távolság a Peutinger-tábla szerint XXIIII. r. =  
44/5 n. mf. ; Ptolemaeus szerint — 5 g. mf. északi irányban.

Érdekes vitákra adott alkalmat a XVI—XVIII-dik, sőt még a jelen század 
tudósai között is a Peutinger-tábla által tartományi fővárosul jelzett colonia Napo- 
censis fekvésének meghatározása. Mellőzzük az ebbeli különbnél különb hozzáve- 
tések elősorolását, s röviden csak a két egymással legellentétesebb irány képvise
lői véleményét jegyezzük ki a hosszadalmas hozzávetések halmazából. Sponius és 
Reinesius nyomán Cellarius 4 °), Boehmer 4 *), és Filtsch 4 2) Napocát Kolozsvár
hoz, — Mannert ellenben 40 41 * * * 45), sutánna az újabb irók mint Ackner 44) Nyárádtő- 
höz helyezik. Mannert meghatározását azonban, mint a ki a valódi helyfekvésről, 
és a helyi körülményekről látás által meggyőződve nem lehetett, nem csak Pto
lemaeus számai, de főkép a hely topographiája is tökéletesen megdönti.

A rómaiak nyomait északi Erdélyben ismertetvén 4 3), alkalmam vala ki
mondani abbeli nézetemet, hogy Napocát legokadatosabban Szamosujvárhoz le
het helyezni 46). Ma sincs okom e véleményemtől eltérni, főkép mivel a távolsági 
mértékre nézve a Peutinger-tábla s a Ptolemaeus nyomán készített, táblázat szá
mai jól megegyeztethetők.

Abbeli véleményemtől azonban, hogy Optatiana Alsó-Kosály és Kapj ön
höz, Cargiana vagy Largiana pedig Alsó-Ilosvához lennének helyezendők 47), 
újabb nyomozásaim következtében el kell térnem.

Igaz ugyan, hogy 1-ör egy római állótábornak Alsó-Kosály — Kapj ón
nál való létezése, s 2-or az alsó-ilosvai római telep terjedelmes volta 4S) elégséges 
okoknak látszottak arra, hogy Largianát az elsőhöz helyezzük, Optatianának pe
dig az utóbbinál kapjunk helyet: de miután azok végtére is csakugyan legutolsó 
még eddig ismert római telepek, melyeket Erdély északi részében ismerünk 4 9) ; 
hová helyezzük ez iránybanLersiet és Porolissumot, miután Lersieről nem is szól
va, olyan fontosabb római telep-nyomot, a melyet Porolissumrnal azonosítani lc-

40) N o t i t i a  oriis a n t i q u i , cu m  ois. C o n r .  S c h w a r t z ,  L i p s i a e  1 / 3 1 . ,  1 7 8 .  I.

")  D i s s e r t a t i o  p r a e i ,  de  v e s t i g i i s  e t u s u  a n t i q u i t a t u m  D a c i c a r u m  i n j u r e  r o m a n o  , i n  C o m m en t ,  J o a n n .  L .  

B. de  K e m é n y ,  D e  j u r e  s u c c e d e n d i  S e r .  D o m u s  A u s t r i a c a e ,  H o l a e  1 7 3 2 .

'") D i s s e r t a t i o  d e  R o m a n o r u m  in  D a c i a  c o lo n i is ,  C i l i n i i  1 8 1 8 , ,  2 5 .  I.

4") G e o g r o p h i e  etc. I V . ,  2 0 1 .  I.

44) J a h r b u c h  d e r  k .  le. V e n i r . - C o m m is s i o n ,  1 8 5 7 . ,  I I . ,  7 8 —79. I.

41) Az. e r d .  m u z e u m - e g y l e l  éck .  3 1  — 3 1  l.

I6) I d e  h e ly e z ik  a z t  Tim on, I m a g o  a n t i q u a e  H u n g á r i á é  , ) i e n n a e  1 7 5 4 . ,  7 3 —7 4 .  I. F e l m e r , P r im a e  l i 

n e a e  H is to r ia e  T r a n s s i l v .  e u m  o i s .  J. C. E d e r ,  C i b i i i ,  4 9 .  L, l l a r l a l i s ,  O r t u s  et o cca su s  I m p e r i i  R o m a n o r u m  in  D a " 
c t a  m e d i t e r r a n e a , P o s o n i i  1 7 8 7 . ,  1 7 2 .  k k . ,  B e n k o  J ó z se f ,  S p e c i a l i s  T r a n s s i l v a n i a ,  k é z i r a t ,  I . ,  8.  r . ,  121 .

4 ) A z  e r d .  m u z e u m e g y l .  é vk . ,  /., 2 9  — 3 0 . ,  3 8 —3 9 .  I.

48) A  m irő l o t ta n i  , k ü lö n ö s e n  a z  ú jab b  id ő b e n  t e t t , s m é g  fo ly a m a tb a n  le v ő  á s a tá s a im  to ly tá u
le h e t  m e g g y ő z ő d n i .

4i)) H a b á r  a B e th le n  -  K ó c s — S o m k e r é k  fe lé  v e z e t ő  róm ai ú tv o n a l ir á n y á b ó l a  S z a m o s  , S a jó , s 
tá n  m é g  a  B e s z t e r c z e  fo ly ó k  m e n té n  m ég  m ás r ó m a i t e le p e k  lé t e z h e t é s é t  is  s e j th e tjü k . V .ö .  Az e r d .  m u z e u m -
e g y le t  évk . ,  I . ,  3 0  és  3 8 .  I.
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hetne, sem a Szamos sem pedig a Sajó völgyén felfedeznünk még eddigelé nem 
sikerült ?

Kénytelenek vagyunk ennélfogva, ha Optatianának és Largianának illő 
helyet akarunk földképünkön kimutatni, figyelmünket újabb vizsgálataink folytán 
a fennismertetett vidékekre fordítani. Mojgrád nagyszerű romjaival lesz mindenek 
felett kitűzött pontunk, melyre minduntalan vissza — meg vissza kell térnünk, 
ha a — nem tagadom — egymásnak sűrűn ellenmondani látszó tényeket kiderí
teni akarjuk.

Inkább uj, mint lehetetlen hozzávetést mondunk ki, ha a Peutinger-tábla 
Porolissoját, vagy Ptolemaeus Parolissumát, leghelyesebben Porolissumot Mojgrád- 
hoz helyezzük.

A pometi vár nagysága, műemlékei, fekvése, mindmegannyi ok arra néz
ve, hogy e hozzávetést felállítani merhessük. Végső' telepe volt ez, a mint látszik, 
északnyugoti Daciának, s túl rajta már a barbar népfajok birtoka volt. A Peutin- 
ger-táblaPorolissumnaképen ilyen fekvését jelöli meg; Ptolemaeus pedigSalinum- 
tól északra Patavissán kivül csak Porolissumot említi meg mint legvégső daciai 
helységet ; Ptolemaeus nyomán készült táblázatunk végül Salinumtól Porolis- 
sumig 13 g. mfdet északészaknyugoti irányban jelöl ki, mely távolság a Peutin
ger-tábla számaival is — 88 r. =  175/5 n. mf. — megegyezik 4 s/5 n. mf. kivéte
lével, mely felesleg hogy mi okból származik, az alább mondandókból ki fog tet
szeni. Mind ez tehát elfogadhatóvá teszi abbeli véleményünket, hogy a mojgrádi 
vár — Porolissum, s hogy e szerint a Peutinger-tábla által kettős torony jegygyei 
tartományi fő-vagy telepvárosul jelelt Porolisso a mojgrádi amphitheatrum hihető
leg díszes környezete volt.

Szerény véleményünk az, hogy a Peutinger-tábla római útvonalát Sali
numtól Napocáig—Szamosujvárig, s innen Patavissa Kolozsvár felé visszatérve 
Mojgrádig kell folytatnunk o0), s ha ekként visszatérünk, s a tábla távolsági számi- 
tísait Kolozsvártól kezdjük Mojgrád felé tenni, elég okadatoltan foghatjuk Opta- 
tianát Zuturhoz, Largianát Vármezöhez, s Lersiet M. Egregyhez helyezhetni 5,\  
Ugyanis

1- ör Kolozsvár és Zutor között a távolság csakugyan 5 n. mf., a mi aNa- 
poca és Optatiana közötti 16 r. mf.-nek eléggé megfelel;

2- or az Optatiana és Largiana közötti 15 r. mf.nyi távolság a Zutor és Vár
mező közötti 2 y2 — 3 n. mf. távolsággal kiegyenlíthető;

so) Ekkép a Salinum és Porolissum távolsága között létező imént említett 4’/s n. mfnyi külön
bözés mibenléte önként fog felderülni, majdnem ekkora=4y5 n. mf. lévén a Patavissa és Napoca közötti 
távolság, a melyet a Napoca és Porolissum közötti Peutinger-tábla szerinti 173/s mf.böl imént levon
nunk kellett.

Sl) Az itinerarium együgyü rzerkezete ilyen ugrást nagyon is lehetővé teszen.
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3- or a Largiana és Lersie között levő 17 r. mf. (a mit egyébiránt hajlandó 
vagyok másolási hibának tartani 14 helyett) mintegy megfelelne a Vármező és 
M. Egregy között levő 2—2% n. mf.-nyi távolságnak; s végre

4- er a Lersie és Porolissum közötti 4 r. mf. távolság kevés kivétellel meg
egyeztethető a M. Egregy és Mojgrád között levő 1—1 1/2 n. mf. távolsággal. Ezek 
folytán tehát e távolsági megegyezések több mint valószinűvé teszik abbeli néze
temet, hogy a Peutinger-tábla római útja Tordától Kolozsváron át Szamosujvárig, 
s innen újból visszafordulva Mojgrádig volt mérve s bejegyezve Alexander Seve
rus itinerariumába.

Az Optatiana és Largiana, Lersie és Porolissum közé rajzolt folyó az 
Egregy vizét jelenti, melyet — mint az útvonalok részletes leírásánál említők — 
a római útvonalnak először épen a m. egregyi vár előtt, azután Romlotton túl vala
hol Somró-Ujfalu körül kellett Mojgrád felé haladtában átmetszeni. Az a körül
mény, hogy a Peutinger-táblán az irt római helységeknél két különböző folyó van 
megjelölve, nem gyengíti meg fennebbi véleményünket ; jól tudjuk ugyanis, hogy 
e táblába különösen az Ister mellékfolyói nem eredetök és folyásuk pontos meg
jelölése szempontjából jegyeztettek be, hanem főként csak azért, hogy láthatóvá 
legyen, hogy az utazónak valamely helység közel szomszédságában vizen kell át
haladni 52). E czélzat, a tábla keskeny alakjának különössége, s az ebből eredő 
együgyű rajzolási mód okozza, hogy a táblán egy s ugyanazon folyó külön-külöri 
van valamelv helység mellé, mint a bastarni hegységekből — a Kárpátokból — 
eredő berajzolva.

Ha eddig leirt hozzávetéseink nem csalnak, feltűnő lehetne, hogy tehát 
miért nem jelölte meg egyúttal a Peutinger-tábla a Szamos völgyén az Alsó-Ko- 
sálynál és Alsó-llosvánál létezett római helységeket is, folytatva erre felé a római 
utvonalt; holott ezek a tábla készítésének idejében — Kr. ut. 230 körül 5í) — 
kétségen kívül már léteztek ? Ez ellenvetésre nézve megközelítő feleletet — mert 
csak ilyenről lehet szó — két alsó-ilosvai feliratból 54) meríthetünk. Ezekből lát
juk, hogy miután az a,-ilosvai állótáborban hosszas ideig állomásozott ala I. Tun
grorum Frontoniana főként Alexander Severus császártól nyert legtöbb jótéte
ményt : hihetőleg csak ez alatt a császár alatt (uraik. Kr. ut. 222—234.) érte el 
virágzása tetőpontját, ügy látszik tehát, hogy a telep a Kr. ut. 230-dik év előtt 
— mikor az itinerarium készült — még nem volt oly nevezetes hely, hogy az

‘0 Ebből érthető , hogv a Maros csak Brucla—Koslárd tájékán van megjelölve ; holott a római 
útnak a Marost Apulumtól Sarmizegethusa iránya felé való haladtában valahol csakugyan át kellett met
szenie. E sajátságos körülmény megfejti aztán, hogy miért nincs például Salinumnal az Aranyos a táblába 
bejegyezve.

“ ) Pauly, e. h., III., 736. I.
M) N e i g e b a u r  , e. h., 235 : 4 és 5. .........................indul GENTIIS-EIVS (Alexander Severus)

AVCTA- libeRALTTATIBVSQVE Ditata ALA- FRONTONIANA s. a. t.“
ÉVKÖNYV XI. K. IL DAR. O
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itinerariumba való felvételt megérdemlette volna. Tudjuk ugyanis, hogy e tekin
tetben a tábla szerfelett válogatós, miután a Daciában létezett római telepeknek 
alig csak egyharmadát említi meg ; útvonalokat hagy k i, mint a háromszék- 
udvarhelyszékit, torda - marosvásárhely - vécsit. Az ebbeli hűség tekintetéből 
tehát benne, mint helyirati kátforrásba nem is bízhatunk.

A rómaiak Erdély éjszaki részeiben létező nvomait ismertetvén aS), egy 
Alsó-Kosályban talált feliratot tettem közzé, a melyet fontossága miatt e helyt 
újból közlök :

DEAE - - - ESI
REG - - VAL VA
LENTINVS BF
COS MIL - S LÉG
XIII G GORDI
AED-L COL NAP
A CENS SVBSIG
SAMVM CUM REG
- - ANS^AL - - M
IM> DN MAIT GORDI A^GVS
TO ET AVIOL - COS X- -

azaz „Deae Nemesi Reginae Valerius Valentinus beneficiarius consularis, miles 
legionis XI I I  Geminae G or dia,nae, aedilis coloniae Napocae a censibus subsignavit 
Samum cum regione transvallum Imperatore Domino Nostro M. Antonio Gordiano 
Augusto et Avióla considibus (Kr. ut. 239).“

E felirat ókori föld- s helyirati tekintetben Dacia legnevezetesebb római 
emlékei közé sorozható. Ugyanis : 1-ör a ibWmw-ban a Szamos=Samus nevére 
találunk ; 2-or ha olvasásom — a melyet pedig Mommsen a tudós epigraphus vé
leményére támaszkodva teszek — helyes, abból egy regio trans m¿¿?m=sánczon 
vagy árkon túli tartománynak, vidéknek, illetőleg tehát egy sáncznak létezése 
kétségtelenné válik. Fentemlített ismertetésemben 56) abbeli nézetemet fejeztem 
k i, hogy e regio trans vallumot vagy a Nagy-Szamos, Sajó és Besztercze folyó 
menti só és érczben gazdag vidéken, vagy pedig a Tordától Mojgrád felé vezető 
római út mellékén kell keresnünk. Nem mertem akkor merőben avatatlan kézzel 
e kérdést érinteni ; főként azért nem, mert az utóbb említett környéket, saját látás
ból nem ismertem, s mindaddig az ideig Daciában létezett vallumot gyaníttató

15) Az érd. muzewn-egylet évkönyvei, I., 37—38. I.
16) V. o.
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egyetlen adatról sem volt tudomásom. Örömmel mondom ki e helyt, hogy immár 
mind a vallumot, mind pedig a regio trans vallumot döntő tényekre támaszkodva 
el tudom helyezni Daciában!

Szokásos, gyakran a szükség által parancsolt, s a kor tettnagyságát élesen 
jellemző hadtani művelete volt a rómaiaknak, a tartományok határait, hol ezeket 
épen folyó nem képezte, sánczok, kőfalak, czövek- vagy karómüvezetek, s 
ezek mellé épített váracskák által megerősíteni, s elleneik — a barbárok — ellen 
így védelmezni ; a mely határvonalt aztán vallumnak, foglaló értelemben pedig 
limesnek neveztek 57 *). A megerősített limes vagy maga rendje szerint épített kő
falból, vagy kőrakásból, vagy pedig pusztán földhányásból — sánczból — állott. 
Ezek ellenállási ereje a limesre egyenközüleg rá- s közbeépített váracskák által 
volt megkétszerezve, mely védelmi eszközt azután a limes hátvonala mellett létező 
katonai telepek lánczolata még tökéletesebbé tett 5 8). A hatalmas Róma császárai, 
kivált a tettdús első időszakban, az utókor által méltán bámult e nemű építészeti 
munkákat vitettek véghez. Ilyen volt a germaniai 59 *), s a britanniai ö0) limes.

A rómaiak egy ily módon alakított védmüvének nyomait találjuk fel Dacia 
északnyugoti részében is.

Említők t. i. a mojgrádi vár leírásánál, hogy a Magúra és a Főmet között 
a brédi erdő felől egy kőfalnyomokkal szegélyezett sáncz vonul nyugoti irányban 
a Meszes teteje felé. E sáncz vonal irányát a Meszes ormain délnyugoti irányban 
több helyen követhetjük. Látható az a felső-kékes-nyárlói határon a tetőtől lefelé 
délkeleti irányban, hol a Zilah felé vivő uj postaútat egy Csókás nevű helyen ke
resztül metszi, s hol e sánczot a nép „tündérek hídjának“ nevezi; a fel-egregyi 
Terbete nevíí tetőn ; a bogdánházai Pagyina nevű hegycsúcson ; a szent-györgyi 
Kaszta-voji nevű tetőn ; a vármezei Telherásza és Gropoj nevű csúcson ; a perjei 
Magúra tetőn; s végre a kásapataki határon az Arszura nevű hegycsúcson 61). A 
sáncz iránya majdnem folytonosan kísérhető a Pajk nevű hegységig, mely Csú
csa és Kis-Sebes táján a Körös folyóig nyúlik. A megnevezett hegycsiícsok mind
egyikén négyszögű 3—4 öl szélességű épületecskék nyomai láthatók, melyeket 
a nép Romande-örházoknak nevez, s a melyek mintegy 1500—2000 lépés távol
ságra vannak egymástól. Némelyiknek — mint a gropojinak — romjaiban téglák 
is találtatnak. A sáncz szélessége helyenkint változó 10-től 30 lábig; s futama 
mellett nagyobbára kőfalnyomok is láthatók ; melyeket lég világosabban a moj-

S7) L a z i u s ,  C o m m e n t .  R e i p u b l i c a e  R o m a n a e  in  e x i e r i s  p r o v i n c i i s  b e l lo  a c q u i s i t i s  c o n s t i tu ta e , h r a n c o f .  a d  

M o e n u m  1 5 9 8 . ,  I . ,  7  k k .  I.

U J V. ö. C. F .  S t a l in ,  W i r t e m b e r g i s c l i e  G e sc h ic h te ,  I. ,  7 9 —8 5 .  I.
S9) L e ír á s á t  1. M a n n e r t ,  Géographie etc. I l i . ,  2 8 0 — 2 9 1  ; l’a u ly ,  e. h., ///., 8 2 8  kk .  I. ; s t e r je d e lm e s e n  

S t a l i n , e. h .,  7 9 —8 5 .  I.

6U) M a n n e r t ,  e. h., II . ,  6 5 — 6 9 . ,  1 1 9 — 1 2 7 . ,  244—247. I.

6I) A  n e v e z e t t  h e g y e k  m ind  a M e s z e s -h e g y  fő  lá n c z o la tá n  v a n n a k .
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grádi és felső-kékes-nyárlói határon lehet észrevenni. Sajátságos, hogy e sánczvo
nalnak a helyek legváltozatosabb fekvése sem vet gátot ; egyenesen vonul az alá- 
felé a lejtőkön, vagy kapaszkodik felfelé a meredek tetőkre 62). A néphagvomány 
Trajanus sánczait tudja a Meszesen ; helyenkint a nép óriások sánczának is nevezi.

E sáncz folytatását Mojgrádtól északkelet felé kell keresnünk. Láttuk, 
hogy a brédi erdőből egy kőrakással szegélyezett sáncz vonul Mojgrád felé. Tér
jünk e vonalra ; s bár arról, hogy Bréd és a Szamos tere között e sáncz vonalnak 
folytatása léteznék, tudomásunk nincsen is , nem hibázunk, ha a római sáncz irá
nyát mégis valahol Bréd, a karikai-szoros, Csiglény, Prodánfalva s Borzova táján
rr
Őrmezőn át a tihói római várhoz vezetjük, s itt az e két utóbbi helység között 
létező, úgynevezett Rákóczi - sánczokkal kötjük össze ; nagyon valósziníí lévén, 
hogy nem Rákóczi hányatta ezeket, hanem 1705-ki hadműveletei alkalmával erő
dítési czéljaira csak felhasználta. Ez esetben aztán a meszesi sáncz által alakított 
limest a Szamos mint természetes határvonal képezte volna odább.

Nincs kétség az elmondottak folytán abban, hogy az alsó-kosályi felirat 
valluma a meszesi római sáncz volt, s az „a censibus subsignavit Samum cum re
gione trans vallum 63 64 *)“ kifejezés a Szamoson s Meszesen túli — hihetőleg barbar 
— terület vissza- vagy meghódítását, vagy adó alóli felmentését érdekli b4).

Vélekedésünk szerint a vallum Tihónál kezdődött, s a Körös folyónái vég
ződött. A Patavissa—Kolozsvár- s e pont közötti közlekedést, s főként e vonal oltal, 
mát a szucsági s m.-gorbói váracskák tartották fenn b5). E várak magas hegyen 
való fekvése arra látszik mutatni, hogy az itt létezett telepek csak messzi látkörű 
katonai őrszemekül szolgáltak, hogy a vallum végpontja és a Patavissa közötti, s 
a külellenség beütéseinek közvetlenül már nem szerfelett kitett vidéken a hadmű
veleti összefüggést fen tartsák. Nem is érthetnők máskép, miért alapíttattak volna 
e telepek ily magas hegycsúcsokra; tudva, hogy a rómaiak nem magas hegyekre- 
hanem inkább térségekre, s a hegylánczok völgyre simuló, s lehetőleg egyenes 
fenmagasaira építették állótáboraikat, s ezek mellé lőtávolságra telepvárosaikat.

Lehet, hogy a vallum Nagy-Várad felé is vonulhatott, s tán még a váradi 
fürdők is, melyeket a rómaiak már ismertek 66), a vallumon belül estek; azonban

62) V. ö. S t a l i n ,  e. h.,  8 2 .  I.

6S) Tehát már nem többe’ "\ALZe M.
64) Magyarázatát 1. Az érd. muzeum-egylet évk., I., 38. 1.
6í) S tán meg a nagy-sebesi vár is. Neigebaur, e. h., 242 : 3. közlött ugyan egy itt talált feliratot, 

de meg ebből alig lehetett volna arra következtetni, hogy ott római állótábor létezett; nem rég értesültem 
azonban, hogy ottan egy római telep romjait csakugyan fel lehet ismerni, s hogy e romok között bélyeges 
téglák is találtatnak. A Neigebaurnál említett felirat a cohors II. Hispanorum-ot nevezi meg : miből úgy 
látszik , hogy N.-Sebesben ennek a hadosztálynak egy része állomásozott. \  . ö. az ajtoni mérföld-oszlop
p a l, és Zeli, Delectus inser. rom., 1841. sz. Egy volt-e e cohors a cohors II. Hispanorum Scutata-val — 
Becker — Marquardt, Handbuch der römischen Alterthümer, III. 2. Abth., 370. I. — meghatározni nem tudom-

**) Két itt talált római felirat ismertetését 1. Tudományos Gyűjtemény, 1824., IV., 8—12. I.
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ennek vitatására kétségtelen adataink nem lévén, a Körös vizét jelöljük ki a val
lum végpontjául 57).

Jogosan nevezhetjük az elmondottakból kifolyólag a meszesi római sáncz- 
vonalt Limes-Dacicus-nak s8).

Hogy melyik római császár idejében készült e mesterséges határvonal, 
meghatározni adatok hiánya miatt alig lehet. De Trajanus nagy kora, s Daciában 
hosszabb ideig való mutatása ; a néphagyomány, mely Erdélyben minden nagyobb- 
szerű építészeti munka eredetét az ö nevével köt össze : hihetővé teszik, hogy már 
ő kezdette meg e nagyszerű mű építését. Ha pedig tekintetbe veszszük, hogy 
Hadrianus nagy előszeretettel erősítteté ily sánczokkal, czövek- vagy karókeríté
sekkel a provinciák határait 15 9) , s hogy a Limes-Britannicus s Germanicus is 
főként az ő idejében vonatott 70) : a valóságtól nem esünk messze, ha azt állítjuk, 
hogy a Trajanus megkezdett munkáját Hadrianus végezte be.

Miféle barbar népfajok laktak a vallum romanumon túl levő területen ak
kor, midőn a daciai limes vonatott — csak gyanítani lehet. Dio Cassius 7 *) mondja 
ugyan , hogy Dekebal a Trajanus hódítása előtt a Jazyges metanastae-kkal hadat 
folytatván, birtokaik egy részét elfoglalta : de ebből még csak annyit tudunk meg? 
hogy Dekebal birtokának szomszédjai mindenesetre a jazyges metanastae-k vol
tak ; de hogy vájjon Dacia ezen, vagy délnyugoti részén? azt értésünkre nem adja. 
Plinius idejében is (Kr. ut. 23— 79.) a Duna, Tisza és az északi sarmata hegység 
között — s ebből kivehetőleg a szorosabb értelemben vett Dacia északnyugoti részei 
körül is — a jazyges metanastae-k laktak 72). Végre Ptolemaeus is Dacia nyugoti 
szomszédainak őket nevezi 7S). Ezekből következtethetjük, hogy Daciának a val- 
lumon túl közvetlen szomszédai jóval meghódítása előtt, s még azután is hosszú 
ideig, a jazyges metanastae-k voltak.

Hogy az aldunai római sánczok 74) a tág értelemben vett sarmaták ellen 
voltak emelve, kétséget nem szenved ; valamint az sem, hogy Alsó-Pannonia limesét

*') Értésemre lett, hogy a síteri (Bihar m.) erdőn át Csatár felé vezető ut egy helyen 15—20 öl 
nyi (?) szélességű s Szalárd felé a Berettyónak vonuló sánczon vezet keresztül, melyet Csörsz árkának 
hivnak ; továbbá , hogy a kegyei (Közép-Szolnok m.) erdőben Zálnok felé is látható lenne az úgynevezett 
Csörsz árka. Ókori földiratunkra, illetőleg vallumunkra nézve e helyek megvizsgálása igen kívána
tos lenne.

*5) A vallum vonalát 1. az I-ső táblán. >
6i) Spartianus ín Hadriano, 12. r.
’°) Pauly, e h., 1172. ; Stalin, e. h., /., 64. I.
7 9 LXVIII., 11. r.
:) Hist. nat., I V , 12. r.

7 9  Gtogr., III. 8. r.
,4) Leírásukat 1. Mannert, e. h., Hl., 751., 753—754. I. Tán még a magyarországi felsőbb megyék- 

b en levő Csörsz arka is római, s nem avar munka volt. Engol is — Geschichte und kuize Géographie des 
alten Pannoniens , 1. A Igemeine Welthislorie , XLIX., 260. I. — tagadja , hogy ezt az árkot az avarok emel
ték volna. Fekvésök legalább a római eredet melletttanúskodik.
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a Duna, s az ez és a Tisza között létező ama sánczok képezték ; főkép ha tudjuk, 
hogy a Duna bal partján a sarmaták földén egy pár apró, s épen a folyam köze
lében épített váracskát kivéve, római telepítvény-nyomokra nem lehet akadni. 
Volt-e, s merre volt valami összefüggés a Limes-Dacicus és Pannonicus között? 
— oly fontos kérdés marad, melyet csak tartós kutatások folytán fognak a szak
értők eldönthetni.

Érdekes lenne szakértő vizsgálat alá venni a Magúra hegyen túl levő vi
dék archaeologiai leleteit abból a czélból, hogy a római határon túl lakozott nép
fajok nemzetiségének meghatározására adatokat nyerhessünk. Mert hogy végtére 
is csak a hazánk majd minden vidékén nagy számmal lelt úgynevezett kelta régi
ségek tüzetesebb vizsgálata segíthet ebbeli tanulmányainkban, kétséget nem szen
ved. Figyelmet érdemlő körülmények, hogy 1-ör a bécsi cs. régiségtárban több 
olyan becses arany mű látható, melyek Szilágy-Somlyó körül — tehát vallumunk 
szomszédságában — találtattak 75); hogy 2-or a szilágy-Somlyói Magúra hegyen 
újabb időben tett ásatások folytán, a mint mondják, valamely barbar népfaj egész 
temetkező helyére találtak ; s végre 3-or, hogy, a mint fenn említők, Mojgrád kö
rül sok kelta bronz eszközt találnak. Ezeknek a tudományi eredménynyel bőven 
kínálkozó régiségi tárgyaknak szakértő megvizsgálása igen kivánatos lenne még 
a vallum környéke tökéletes ismerete szempontjából is.

Hogy Dacia három részre (Daciae tres), Auraria, Apulensis és Malvensis 
Daciára, volt felosztva a rómaiak alatt, feliratokból tudjuk 76). Az Auraria és Apu
lensis kerület fekvését nagy valószínűséggel lehet meghatározni ; de már Dacia 
Malvensis-nek a mai földképen helyet kijelölni — biztossággal — nem tudunk. 
A mit „Dacia felosztása a rómaiak alatt“ czímű értekezésemben 77) gyanításként 
kimondottam, ismétlem e helyt is : vájjon nem az ismertetett római telepek kör
nyéke a Szamos régiójával fel Alsó-Ilosva s le Maros-Vásárhely—Torda felé alakí
totta a Dacia Malvensist ? Oly kérdés, melyre aligha fogunk feleletet valaha 
nyerni.

’*) Leírásukat és rajzaikat lásd Arneth , Die antikén Gold- und Silber-Monumento des k. k. Münli- 
und Antikén-Gabinetes, Wien 1850.

’*) Egy ez* a felosztást legérdekesebb módon bizonyító feliratot közlöttem Ai érd. muzeum-egy- 
let évkönyvei II. köt., II. füzetében.

”) L. «. o.
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A pannoniai és daciai limest, s e két provincia némely főbb helyeinek fek
vését, a mellékelt II-dik tábla átnézhető véfteszi 7S).

Nyolcz ismeretlen római állótábor elhelyezésével, s a daciai Limes-Roma- 
nus vonala kijelölésével gazdagodott a mondottak folytán Dacia ókori föld- s hely
irata; tizenhárom számmal pedig a „Corpus inscriptionum Romano-Dacicarum."

’*) V. Ö. C. Syruner , Allas antiquus , Gotha 1855. , XVII-dik tábla ; Cellarius, Xoíitta orbxt anttqut, I, 
437. I. ; Ptolemaeus, Geogr. IX-dik tábla.
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I .

Tekintetes Akadémia! Tisztelt Gyülekezet!
Azon nemzeti műemlékeink során, melyeket az építészet és szobrászat, 

véső és az ecset alkotott hazánkban, szólanom kellene ma nemzeti archaeolo- 
giánk trilógiájának mintegy befejezéséül, a hazai középkori monumentális festé
szet műemlékeiről.

f
Es valóban a képzőművészetek ezen triasjának legkecsesebbike a festészet, 

nemcsak közvetlen követi a monumentális építészetet és szobrászatot, melyek
ről akadémiai ünnepélyeink alkalmával eddig egymásután már szóm vala; nem
csak mindenkor és mindenütt karöltve jár velők : de kezdet óta a magasabb , a 
monumentális festészet csakis ezen két idősebb testvérének szolgálatában talál
ható fel.

Ámbár pedig a rajz m aga, mint minden más képzőművészet feltétele, 
mindent megelőzőleg ott volt már az építészet és szobrászat pólyáiban, mégis 
eredetileg a festészet csak úgy szolgálta a szobrászatot, mint a szobrászat az 
építészetet, mint a zene a költészetet. Mint a véső az épületnek kifejezést adott, 
tagjait kiemelve és téréit alakzataival megelevenítve ; mint a zene a dalt kísérte, 
s a költők énekének méltóságot és rhytmust kölcsönzött : úgy a festészet a der
medt márvány szobornak életet, a színetlen fa- és kőfaragványnak színt és jelle
met , fényt és árnyat adott, — tessék bár ez a színérzéket vesztett mai szépízlés 
előtt bármily paradoxonnak.

A tudomány és műismeret mai világánál már kétségtelen, hogy valamint 
a középkorban úgy az őskori, az antik művészetben is a szobrászatot mindenütt 
a polychromia, azaz az alakok sokszínű befestése kísérte. Valamint az ősnépek 
primitiv , kezdetleges művészete első fokán , úgy a legkifejlettebb classicai mű
gyakorlatban : \  ucatanban például, az amerikai ős indiánok chicheni dombor 
alakjain egyaránt, mint Egyiptomban a giselii sírkamrák sziklafaragványain ; 
Assyria khorsabadi palotái alabastrom relifjein csakúgy, mint a hellen remekek 
penteli és párosi fehér márvány vagy chrysoelephantin (aranyzott elefántcsont)

1*
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szobrain ott találhatók még mindenütt a kirívó színek s aranyzás nyomai. 
Athénben a Hellen művészet legvirágzóbb korának emlékein: Theseus temploma 
dór párkányzatának metopjain, csak úgy láttam a színek és festés máig fenma- 
radt halavány nyomát, valamint ezen templom-csarnok dús szoborgyűjteményé
ben a marathoni hős alakján az élénk vörös színezet vonásait, és az archaicus 
szobrászat többi példányain az elmosódott festészet homályos árnyait.

De mind a mellett, hogy a festészet így az építészet ölében született s a 
szobrászat bölcsőjében nevelkedett, ezen pólyáiból csakhamar szabadabb röptét 
véve, sokkal önállóbb művészetre fejlődött, mint akár az egyik, akár a másik. 
Mert míg az építészet, mint egy hírneves mtííró mondja, többé-kevésbbé mindig 
a szükség művészete volt, és nem kevésbbé a hasznosság műve vala a szobrászat 
is, azon sokistenü népeknél, hol a bálványok képeit alakítani fő feladata volt: 
addig a festészet utóljára születve, a gyönyör és fényűzés művészete, s mint a 
zene és költészet, a szellemibb ihletés műve volt ; s amaz anyagibb s eme szelle
mibb művészetek közt mintegy a központon áll.

De ha így elválhatlan társa és kísérője sót feltétele a festészet a monu
mentális építészetnek és szobrászatnak, úgy hogy a két előbbi remekei nélküle 
nem is léteztek : hazánknak azon nagyszerű építészeti és dús szobrászati művei
nél fogva, 'melyekről itt ismételve szólottám, alig gondolható , hogy a festészet 
hasonló emlékeivel nem bírtunk volna, bármily kevés maradt belolök hír
mondóul számunkra. Mert a festészetnek épen legkiválóbb neme századokon 
át csakis a falfestészet volt. Míg a mozaik és a zománcz inkább a kisebb . tekto
nikai művészetek körébe vág ; míg a tábla-festmény csak később tűn fel művei
vel: addig a falfestészet volt egyedül, mely nagyobb szabadsággal, tág téreken 
nagyszerű mérvben nyilvános és hatásos műveket alkothatott ; melyek nemcsak 
az egyházak díszítésére, de nyilvános és nagy jellemöknél fogva a magasztos 
hitérzet és hittudat ébresztésére, eszméi és alakjai eleven és sokoldalú kifejezésére, 
még pedig oly mértékben szolgáltak, minőben más művészetek erre hasztalan 
törekszenek ; s mit a kivitel könnyebbsége, a dogmatikai nézetek és liturgiái 
okok az egyházban a művészeteknek ezen mindenkor magasztos szülőjében és 
gyámjában, minden más mű-nem felett, végtelen előnyére előmozdítottak.

Nem csoda azért, hogy a művészet ezen neme oly dúsan virágzott, oly 
elterjedésnek örvendett, hogy a műtörténelem biztos adatai szerint nem létezett 
már basilika, nem egy dóm sem, de sőt alig egy falusi román kápolna vagy 
gótegyház, mely ha nem egészen, legalább részben kifestve nem lett volna.

Mégis míg ezen egyházak építészeti műrészletei, faragványaik és dom- 
borműveik, oly nagy számban maradtak ránk romjaikban is és töredékeikben, 
hogy a műleírás alig bír velők: addig a falfestészetre nézve csak azon történelmi 
adatok morzsalékaiból volt eddig kénytelen élődni, melyek nagyobbára határo
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zatlanul említgetik , hogy itt is meg ott is , ez és amaz egyház és palota kifestve 
volt, anélkül hogy jelenleg csak a legkisebb nyomát is látnok.

Es mi sem természetesebb ennél! Míg az épület, a koalkotvány szilárd
ságánál fogva daczol az idd enyészetével ; míg a faragvány letörve bár vagy 
bevakolva ellenáll mindazon méltatlanságoknak, melyeket rajta a századok 
keze elkövetett: addig a gyöngédebb természetű falfestvény a legcsekélyebb 
változást is megérzi. Az évek sora elírnia vány ítj a színeit, a változó időjárás alatt 
lehámlik és elporlad, a sérülések miatt tarthatatlanná lesz ; egyetlen oktalan 
újítás által tönkre juthat, s egyszerű bemeszelés által a mészréteg síri szemfö- 
dője örök feledésbe boríthatja.

íme azon okok, miért hogy a történet azon sűrű adatai felszedése mellett 
is , melyek a középkori festményekről szólnak, a műtörténet lapjai ott több
nyire puszták, hol a falfestészeti műemlékek maradványait elősorolniok kellene, 
így van az nevezetesen a művészet emlékeiben máskép sem bővelkedő hazánk
ban. De ha talán kevés is az , a mit felmutathatunk : sajátságos mégis, hogy 
valamint minden egyéb műnemben , legalább nehány epochalis nevezetességű 
emléket tudunk felmutatni minden korszakából, mióta csak a művészet alkotott 
hazánkban, mintegy annak jeléül talán, hogy mink volt, vagy csak mink lehe
tett volna ; úgy monumentális festészeti maradványainkban is , minden műtör
téneti mozzanatot, ha csak nehány példányban is, legalább képviselve bírunk.

Bátran ott kezdhetnők mindjárt hazánk festészeti emlékei sorát is, akár 
az antik classicus római s részben talán barbár festészet ilyetén maradványaival, 
minőket például a nem oly rég felfedezett lövői sírboltok falain is találunk ; s 
még inkább a pécsi római őskeresztény katakombaszerü földalatti sírkápolna ké
peivel, mely, mint már máskor is figyelmeztettem, az olasz földet kivéve, mint 
egyetlen talán egész nyugati Európában, a maga nemében páratlanul á ll, vagy 
eddig inkább csak feledve lappang hazánkban. Benne az első századok római 
ókeresztény katakombái jelvies festészetének teljes kifejlődését látjuk , és rész
ben ugyan a gondatlanság miatt enyészőfélben lévő képein már csak gyanítjuk. 
— De ezek között, mit még sajátlag az antik classicai művészet és technika al
kotott hazánkban , és sajátlagi nemzeti középkori műemlékeink közt, majdnem 
egy egész új világkorszak, a pogány világ elenyészte s a keresztény világ fel- 
jötte, több mint egy félezred év áll. S ez alatt csak a történet beszél Attila 
fényes palotái s eszközei művészetéről, s a marahán szláv fejedelmek egyike itteni, 
nevezetesen szalavári egyház-építkezései alkalmával Salzburgból hozott festőiről. 
Sőt Sz. István e nemű fényes egyházi díszítményei emlékét is épen csak a törté
nelem, nem pedig a műemlékek tartották fen.

Ezen egész műkorszaknak egyetlen, de már is nagyfontosságu, mert 
kitűnő s az akkori művészet teljes magaslatán álló festészeti emlékei a veszprémi
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Gisella-kájjolna falfestményei volnának m ár, legalább eredeti részleteiben s az
eddigi, máris az átalános műtörténelembe átment mtíbecslések szerint./

Az Árpád-házi királyok alatti hazai román műízlésnek későbbi fénykor
szakából bírunk azonban már több emléket vagy csak nyomot : a deák-monos
tori és esztergomi, a zsámbéki és révhely-szentmártoni, a jáki és dömölki, a 
soproni és ecséri román basilikák és egyházak egyes kevés maradványaiban. 
Míg ezen műkor végén a transennal stylben, az átmeneti ízlésben, azaz a román 
félkörívü ízlésnek átmenetében a gót- vagyis csácsív-idomba, s nevezetesen ezen 
utóbbi ízlésnek virágzása és hanyatlása korában már is nemcsak számos, de ép 
oly kitűnő mint nagyszerű, sőt eredeti felfogással alkotott monumentális festmé
nyek meglepő példái egész sorával bírunk, melyeken nem egyszer határozott ke
letkezési évszámokkal, a festők s a készíttető donatorok neveivel, és mi több, 
élőnkbe festett alakjaival találkozunk, mint Szepes-Váralján és Kassán, Szigeten 
és Ardón, Maríyánczon és Pécsett: e festményeken az általános egyházi és 
vallási képkörök, a megváltás s az ismeretesebb szent legendák nemcsak díszes 
jeleneteivel találkozunk , mint például Pécseién a fenséges mennyei liturgia ábrá
zolásával, Tótlakon a passio teljes jeleneteivel, Lőcsén vértanúi cyclusok mel
lett erkölcsi képes példázatok érdekes sorával, Kassán és Velemérett az utolsó 
Ítélet, a választottak s kárhozottak nagyszerű és méltán a pisai campo santo 
világhírű festvényeihez hasonlítható változatos jeleneteivel, Szigeten, Sitéren, 
Fekete-Gyarmaton és Ardón, Várkonyban és Sopronban sat. mindannyi ne
vezetes legendái ábrákkal, Bártfán magyar sz. királyaink képeivel, s így tovább. 
Sőt e közt már a XIII. század végén s a XIV-dik században nevezetesen, a mű
vészet mily magas fokára emelkedett festészetünk, mutatja azon élénk nemzeties 
műfejlődése, mely már eredeti képeket, nemzeti tárgyakat kezdett előállítni, 
melyekben nemzeti szentjeink legendáit a hazai történeti hősmonda jeleneteivel 
nagyszerű festménysorban ábrázolgatá. Mint a csak legújabban felfedezett tár
nicséi XIV-dik századi falfestményekben is látható ; hol sz. László története és 
legendája dús és változatos jelenetei közt, a cserhalmi ütközet ismeretes regényes 
epizódja a legnagyobb részletességgel s feltűnő eredeti alkotással van előállítva. 
De nem csak ezt : nemzeti történetünk, korszakias nagy eseményeit is és alakjait egy
korúkig megszokta volt már nagyszerű monumentális falfestményekben előállítni, 
mint a szepesváraljai székesegyházban a XIV-dik század elejéről fenmaradt és 
szinte csak mintegy napjainkban felfedezett falfestmény mutatja.

S ez az miről most sajátlag szólni szándékom. Mert ámbár előadásaim 
során ezen alkalommal, mint előrebocsájtám, összes középkori festészeti emlé
keinkről kellene szólanom ; de mégis kimentést várok, ha most még ezeket nem 
mutathatom be úgy, mint óhajtanám. A tárgy még nem ért meg. Egyikért azért 
nem, mert sajátlag csak tegnap indúlván ki műemlékeink vizsgálatára és kere
sésére , míg a feltűnőbb építészeti és szobrászati emlékek önként mutatkoztak és
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kínálkoztak a felszedésre : addig a gyengédebb természetű és hozzáférhetlenebb 
ritka festészetiek még gondosabb és mélyebb vizsg álatra várnak ; s épen csak 
ezen adatok összeszedése közt is , az utóbbi időben oly jelentékeny emlékei me
rültek fel, hogy egy időre rendkivüliségök által a vizsgálat menetét megakasz
tották. Más az, hogy ily rövid egykét óranegyed alatt csak megszakgatva egyes 
részletekben lehet ily tágabb vázlatokat tárgyalnom. Azért most inkább csak 
egy példában, mintegy kikerekített s összefüggő mutatványban állítom elő rövi
den középkori festészetünk egyik korszakias emlékét. Mely máskép is a közép
kori nagy műkorszakoknak válpontján állván, ott hol a XlII-dik században a 
román ízlés művészete végződik s a XIV-dik század elején az új gót mtíidom 
kezdődik, annál nagyobb jelentőségű, mert benne, mint ritka más esetben, egy
aránt egyházi, valamint történeti festészetünk kiváló példányát mutathatom be.

II

A szepesi vár, hazánknak ezen még faldüledékeiben is egyik legnagyobb 
romvára alatt a völgyben fekszik a Szepesváralja nevű kisvároska, s azon túl a 
völgy másik oldalának partja tetején szemben a várral emelkedik a régi szepesi 
káptalan és mai püspökség ódon monumentális egyházával.

Mikor keletkezett híres régi prépostsága- és társas káptalanával ? 
sokat vitatott kérdés, mely történelmi feltevésekben ugyan akár a gotokig és 
a sa' matákig fel visz, de biztosb történet-adataival is talán legalább a szent 
királyokig, István és Lászlóig felér, kik itt is elsők rendeztek egyházakat. 
Mire azonban a történeti homályból teljesen kifejlődik, s a XlII-ik század elején 
első prépostjai nevével találkozunk, akkor már úgy látszik jóval előbb a Xll-dik 
században léteznie kellett. — Nevezetes mindenesetre műtörténetünk tekinteté
ből , hogy itt is , mint többnyire, épen maga ezen egyházépület építészeti mű- 
idoma adja kezünkbe keletkeztének legbiztosabb adatát és történetét ; s ameny- 
nyire építészeti határozott styljei kétségtelenül tanúsítják, hogy eredetileg a 
román félkörív-ízlés virágzó korszakában épült, mint ezen ízlés nálunk hasonló 
fejlődésében épen a Xll-dik századnak mintegy második fele óta és a XlII-dik 
század elején dívott. Ezen ízlésben emelkedik még máig az egyház nyugoti elő- 
része, a román ízlés homlokzatának kettős csúcsos tornyával, alacsony és szűk 
hajói tömör oszlopzata román lombozata fejezeteivel, félkör-ívezetével s párkány
zatával. Míg ellenben az egyház nagyobb része a XY-dik században azon kor 
emelkedettebb s virágzó gót ízlésében újonan épült, melyhez meg mintegy oldal
hajóul csatlakozott a Zápolyák mausoleumául emelt nagyszerű kápolna, a hazai 
gót építészet azon ritka példányai egyike, melyben a csúcsív idomot egész fen
ségében és tökélyében kifejtve bírjuk. De nemcsak az építészet, — mintha min-
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den művészetek vetekedtek volna müveikkel ezen fényes domot egyházi és 
nemzeti műcsarnokká alkotni, oly dúsan képviselvék még máig is bennök, any- 
nyi rombolás és fosztogatás, újítás és átalakítás után, a középkori művészet em
lékei. A szobrászat műveinek szép sorát találjuk itt, a Zápolyák s az egyház 
egykori nevezetesebb prépostjai síremlékeinek márvány alakjaiban, valamint a 
gót szárnyoltárok változatos és dús bibliai és legendái középkori faragványai
ban. Oltárain és szekrényeiben a középkori ötvös és kisebb tektonikai művek, 
zománczos és filigrán kelyhek, szent edények és eszközök nagy száma megma
radt még. A falakról lefüggő s a magas csúcs-ívekre feltűzött czímeres vérteken 
a hon leghíresebb régi családjainak emlékét látjuk, kik egykor vetekedve díszít
hették az egyházat. De mindenek felett meglep festészeti műveivel, falfestmé
nyeiben, s a gót szárny oltárok táblái nagyszerű és nevezetes képeiben, melyeket 
itt a művészet a XIII-dik század óta folytonosan, s mi több, gyakran évszámok
kal adatol va alkotott. Rajtok történeti eseményeket, Árpád-házi fejedelmi szent
jeinknek, mint István, László, Imre, s a mi különös, még az Anjou-család szentjei
nek képeit is találjuk; s nevezetesen előbbi nemzeti fejedelmi szentjeink ikonogra- 
phiájára nézve, a sajátságos előállítás-, régi s eredeti felfogásnál fogva, valamint 
a jelmez és viselet történetére a legbecsesebb, ha bár eddig alig ismeretes, emlé
keinket képezik.

Ezek között maradt fen már egyszersmind hazai monumentális falfestésze
tünk egyik legérdekesebb, sót középkori históriai, történeti festészetünknek mond
hatnék egyetlen ismeretes emléke. — Az egyháznak azelőbb említett azon ódonabb 
kinézésű régi románkori részletein, hol a tömör , alacsony és sötét román alakí- 
tásu hajók oszlopcsarnoka végződik, és hol az újabb gót hozzáépítés kezdődik, 
áll ezen festmény az éjszaki oldal foportaléja felett. Csak nehány esztendeje, 
hogy az egyház egyes részeinek kiváló gonddal eszközölt restauratiói között a 
meszelés alól előtünedeztek színei s a lepattogott mészkéreg megül kifejledez- 
tek határozatlan alakjai. A káptalan gondos tagjai eléggé nem méltányolható 
ouzgó figyelmének s egy szakavatott műér tó' férfi ügyességének köszönhető, 
hogy a mészréteg alól lehetó'leg épen kifejtve áll most eló'ttünk ezen nagyszerű, 
mintegy 14 és fél láb hosszú és hat láb s három ujjnyi magasságú történelmi 
falfestmény.

A háttér mintegy fényes nagyszerű fejedelmi termet képez, melynek 
falait mintha részben dús s élénk színezetű virágfüzérekkel átszőtt szőnyeg födné. 
A falakról czímeres paizsok függnek alá, s afélkörívü, vagy inkább monom román 
ablakzat kajácsos oldalfalazatának zöld színű téréi az Anjou-czímer arany liliom- 
jaival vannak behintve. A terem közepén félkörü hajiás alatt nagyszerű feje
delmi arany trón áll, melyen a szent Szűz, madonna alakban, a kisded Jézust 
ölében tartva, feltűnő fenséggel ül. Az arany trón magas, román alakú kartám- 
ját s alját drágakövek, smaragdok és zaphirok, rubinok és topázok gyöngyök



SZEPESVÁRALJAI XIV. SZÁZADI FALFESTVÉNY. 9

közé foglalva díszítik. A Szűz fény körrel körülsugárzott fejét vállaira és derekára 
lefolyó , violaszínbe játszó kék lepel borítja, melyen alól aranynyal szegélyzett 
bíborszín öltönye látható. Ezen középső alak körül kétfelöl négy más hódoló 
alak látható, mintegy természetes életnagyságban, egymás mellett térdelve. 
Jobb felül (heraldikáikig véve) koronás királyi férfi térdel, kezeit a szent Szűz felé 
s az ölében ülő Jézushoz imára emelve. A megette látszó ablakfél heraldikai 
aranyliliomjai azt mutatják, hogy ez Anjou-házbeli királyaink egyike, és pedig, mint 
a további feliratok tanúsítják, nem más, mint Róbert Károly. A király megett 
kardhordója látható, fiatal szakáltalan alak, kezében hosszú egyenes kardot, az 
ország kardját emelve ; megette pajzsa függ köralalm czímerrel, s úgy látszik, 
neve s méltósága czímének kezdő betűivel. Felette úgynevezett új gót apró írás, 
törött betűjellemével, mint felirat á ll, s félig olvasható soraiból mintegy ezen szók 
vehetők ki : gíoé iuuentiitiê camerarüté, caeŰelíamtS gran be. — A többi név hiány
zik már. Jelentése volna: az ifjúság virága, király kamarása és várnagy Fran; 
aminthogy e kép készülte idejében, mint mindjárt évszámát látni fogjuk, csak
ugyan ez időben, 1318-ban, a szepesi várnagy Semsey Frank Tamás (Frank de 
Sempse) volt. A Szűz trónja másfelén ellenben, a királylyalés várnagyával szem
ben, főpapi alak térdel, fején aranjms szegélyű fehér püspök süveggel, bíbor palástba 
öltözve, és kezében hármas-águ koronát ajánlva fel a Szűznek. Felette az előbbihez 
hasonló XlV-dik századi betűjellemü felirat áll: ïfjomaê 5lrc()iepiëcopuê : azaz 
Tamás — az akkori esztergomi érsek. Az érsek megett piliskoszorúra nyírt fejű 
papi alak látható ; hosszú barna zöldes öltöny felett káptalani csuklás vörös 
kargallérral (mozettával), kezében az országalmát tartva. Felette egy fehér lapon 
a következő rímes latin felirat:

3lb te pia éuépiramué 
©i non bucié beüiamué 
©rgo boce quib agamué 
$irgo mei ct meié miserearis.
Sínno bomini ÜDŰSÉÉ bec‘«i° Septimo

azaz :
Hozzád kegyes szűz fohászkodunk,
Ha nem vezetsz eltévedünk,
Oktass tehát mit tegyünk.
Könyörülj oh Szűz rajtunk.
Az úrnak 1317-dik esztendejében.

Ezen lap alatt kevéssé lejebb, az előbb leírt papi alakra vonatkozólag 
még a következő sorok olvashatók : §enricu§ prepoöituö fecit ibtuö opus inpingi • 
azaz: Henrik prépost készítteté ezen mű festését. A prépost megett áll még czí- 
meres pajzsa : közepén a bíbornoki kalaphoz hasonló papi föveg, körűié neve és 
méltósága czímének első betűi: //. (Henricus) E. (Ecclesiae) P. (Praepositus).

A K A D . É V K . X I .  K Ö T . I I I .  D . 2
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íme ez egyszerűen a kép előállítása. A fényes teremben fejedelmi trónon 
az Istenanya, ölében szent Fiával, előtte térdelve I. Károly király , a mint a 
koronát a szent Szűztől elfogadja ; másfelől Tamás esztergomi érsek az ország 
szent koronáját felajánlva; a király megett kardhordója Semsey Frank Tamás, 
szepesi várnagy. Az érsek megett az országalmát tartva Henrik szepesi prépost, 
ki ezen képet 1317-ben festeté.

De ezen egyszerű ódon kép megett, a mint így néhány alakjával s megvi
selt színeivel mutatkozik, — ezen száraz szóbeli előadásban pedig még színetle- 
nebbnek tetszhetik, — ki hinné, mily nagyszerű háttér áll, — nem ugyan a falon, 
de a nemzet történetében? Mert bátran kimondható immár, hogy képűnk korán- 
sem oly egyszerű votívkép talán, minőnek első tekintetre látszik ; de kétségtele
nül históriai festvény, s egyszersmind mint ilyen, akkorában nyilván magasabb 
politikai jelentőségű kép volt. íme jelentése :

Az utolsó Árpádok elhunytával az országot majdnem húsz évig dúlt pol
gárháború be volt végezve. A kelletlen trónkövetelők versengése s az erőszakos 
dynasták párttusái valahára véget értek. Róbert Károly negyedszer is és végre 
az ország szent koronájával is meg volt koronázva. A pártosok Felső-Magyaror- 
szágba felvonult serege szétverve ; a rozgonyi véres mezőn az utólsó pártharcz ki 
volt küzdve ; Trencsényi Csák Máté s az Omodék végső ereje meg volt törve, a 
szepesi királypárti nemesek, a hű szászok s a sz. János-lovagok fényes vitézsége 
által ; midőn az új uralkodó hatalma megszilárdultával, s a kibékült nem
zet sorsa jobbra fordultával egy nagyra termett s magas érzelmű férfi, Hen
rik — később veszprémi püspök s a királyné korlátnoka — lépett a szepesi min
denha híres azon prépostok székébe, kik a királyi udvarnak, a mióta csak isme
retesek, századokon át, bölcs mestereket és nevelőket, nevezetes korlátnokokat, 
híres s ügyes diplomatákat szolgáltattak: kezdve Muthmér mestertől, Kun László 
tanítójától, és Adolftól, II-dik András neje Gertrud királyné nevelőjétől, a római 
s más udvaroknál követétől ; Mátyás későbbi korlátnok és esztergomi érsek, 
Bertalan a Baachok nemzetségéből IV. László korlátnoka, Jakab III. András 
udvari embere, Jánosi. Károly avignoni követe, Miklós Mária király titkára, 
Herendi Back Gáspár a szepesi egyház gót ízlésben újra építője, s a többi mind
annyi nevezetes férfiak során át, egész a legújabb időkben Brennerig, Rákóczy 
ügy viselőjéig.

S nyilván ily nemes agyagból gyúrt férfi volt Henrik prépost is ; mint 
az ország pacificatiojában és Károly trónja megszilárdításában előkelő szerepet 
vitt Tamás esztergomi érsek egykori korlátnoka, bizonyára ő is előkelő részt 
vett ezen törekvésekben főpásztora oldala mellett.

így alkothatta, mire 1316-ban a szepesi prépostságra lépett, magas érzet
tel a korszakias esemény emlékére, ezen jelentésteljes monumentális művet,
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megdicsőítve benne Károly király s párthívei véggyőzelmét ; kifejezést adva 
azon magasztos magyar egyházi és nemzeti hithagyománynak, hogy az ország 
védasszonya a Boldogságos Szűz pártfogása által, kinek sz. István felajánlotta 
országát és koronáját, nyerik a királyok a szent koronát, a mint a képen azt a 
Szűznek felajánlja az érsek, s a B. Szűz azt az uralkodó fejére teszi; örökítve 
egykori ura és főpásztora Tamás érsek emlékét, kinek a kor eseményeiben, s 
Károly ügye véggyőzelmében a budai és rákosi országgyűlésen, s a szent 
koronának visszaszerzésében, valamint a királynak ismételt s végre a szent 
koronávali megkoronázásában a legnagyobb része volt. De úgy látszik , Henrik 
prépost győzelmi emléket is — tropheumot — akart emelni a Szepesség főszen
télyében a szepesiek hűségének és vitézségének, kik az új királyság véggyozel- 
mét vezérük a szász gróf Görgei Jordán hősies halálával, testvérei Görgei Ar
nold és István, a szepesi nemesség Berzeviczy Rikolf, Kakaslomniczy István 
és Gyula gróf ismeretes vitézségével a rozgonyi harczban kiküzdeni segítették. 
Ennek emlékét képviselheti rajta Frank szepesi várnagy s alispány képe , ki 
talán úgy is , mint a királynak a felirat és kép szerint kamarása és kardhordója, 
előbb királyi udvari ifja, apródja koronázása eseményéhez szorosabb viszonyban 
lehetett. Méltán örökíté végre a képen Henrik prépost magát is, mint e mű nagy
lelkű alkotója, kinek, mint láttuk, Tamás érsek oldala mellett nemcsak lényeges 
tevékeny része lehetett e nagy eseményekben, de ki, úgy látszik a kép szerint, 
Károh' egyik koronázása alkalmával az országiás jelvényét az országalmát tart
hatta, mint Frank szepesi várnagy ugyanakkor, a kép előállítása szerint , talán 
az ország kardját.

íme, ez volna a kép jelentése! mely monumentális nagyszerű eszméje 
mellett is inkább egyszerit vallásos magasztossága és honfiúi emelkedettsége 
által hat meg. Nem magát a drámát látjuk benne dús cselekvényében , nem a 
küzdelmeket, a véres harczokat és hőstetteket, melyeknek ezen esemény ered
ménye volt ; nem, még a győzelmet sem és diadalt, mint inkább ennek már hálás 
emlékét, a megerősült királyi hatalmat, a kibékített nemzet megnyugvását, 
melynek virágzása és hatalma az Anjouk alatt Róbert Károly ezen véggyőzel
mével meg volt vetve.

Ekképen miután ezen magasztos emlék mindenkinek mintegy megadta 
az őt illető dicsőséget, a nemzetnek és az egyháznak a Boldogságos Szűz s a 
szent korona képében , a királynak diadalmas s végérvényes koronázásában, 
Tamás érseknek , hogy Károlyt sikerteljesen a koronához és trónhoz segíte, a 
szepesieknek, hogy utolsó győzelmét kikiizdötték : mindezt a középkor jámbor 
megadásával és magasztos hitével teszi. Semmi nyoma benne a pogány „vae 
victis “ vad kifejezésének , az antik classicus „io triumphe ! " vagy imperatori 
apotheosisnak. A felirat ájtatos egyszerű fohászában tör ki eszmeje, hahogy 
netalán a kép eléggé ki nem fejezné; az emberi gyarlóság érzetével mondja:
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Ad te pia suspiramus-------
Hozzád Szűz fohászkodunk.
Légy vezér s könyörülj rajtunk !

És ez, gondolnám, a mű jelleme. Valóban Szepes foegybázáuak pré
postja aligha alkothatott volna akár a kor szellemének, akár a magasztos kegye
letnek s a nemzeti érzetnek és történeti igazságnak egyaránt megfelelőbb emlék- 
képet. Egyébiránt az előállítás formáját sem kellett messze keresnie. A kegyelet
alkotta középkori votiv képekben közel állott az , ámbár csak ritkán emelkedhe
tett ezek valamelyike ily magas történeti sót politikai jelentőségre, a milyen itt 
képünk megett áll. S ezen tekintetben azon korban, a XIV-dik században, mely
ből való, általában ritkíthatja párját az egész műtörténetben, míg hazai műemlé
keink közt eddig páratlanul áll. Mert műemlékünk korából az összes műtörté
netben! figyelmes körültekintés után is alig tudnánk egyhamar valami hozzá- 
foghatót találni. Történeti előállításokat ezen korszakban a külföldön is még 
mindig csak a hártya-codexek képecskéi, a pergamen miniature-ök adnak; mint a 
Richmondi Registrum Honoris codex képeiben a Bretagni grófnak I. Vilmos 
király általi adományozása, vagy a francziáknál IV. Fülöp Ítélete Artois Róbert 
felett, a creci csata sat. S legfelebb az egyházak íivegfestvényein találunk, a 
keresztes háborúk már inkább legendaszerü episodjai mellett, egyes királyok s 
donatorok egyszerű votiv képeire. Hasonló történeti képeket nem igen ismert 
még sem az akkor kimúló román művészet, sem a kezdődő gót ízlés , mely kö
zött képünk mintegy korszakias válponton á ll, tekintve korát, és tekintve egy
aránt műformáját s technikáját.

S ez az a miről még itt szólnom kellene.

III.

Képünk tárgyát és jellemét ugyanis előadva, tartozom még mtítörténeti 
taglalásával. Mert a képnek érdekes tárgyánál nem kisebb érdekű műtörténe
tünkre nézve annak műjelleme és kivitele.

A mint a két nagy műtörténeti korszaknak, a románízlésnek és a gótnak 
válpontján áll, úgy érdekes már, hogy mindkét műkorra világot vet. Máskor 
ismételve előadtam az akadémia előtt ezen műkorszakok idejét és jellemét, virág
zását és hanyatlását, és most csak emlékeztetve figyelmeztetek, hogy hazánkban, 
hogy nemzeti művészetünkben a román műidom az Árpád-házi királyok alatt 
uralkodván, ezekfiágának kihunytával a XlII-dik század alkonyán, jóval később 
mint nyugoti Európának más , a műfejlodés magasabb fokán álló népeinél, érte 
nálunk végét, míg a gótidom mintegy a vegyesházakbóli uralkodók korszakával 
kezdődik, s ismét jóval később mint másutt, mintegy a mohácsi vészig eltart, 
melylyel úgy is egyidőre minden megszűnt.
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Képünk, melynek évkeltét ritka szabatossággal meghatározva tudjuk, 
1317-ben készülvén, nyilván már a g ót ízlés korába tartoznék. Csakhogy 
a művészet és műtörténet szellemi országának határait nem lehet úgy, mint egyes 
tartományok mesgyéit, határozott vonalok közé szorítni. Míg a hangadó műépí
tészet a középkorban műízlésével mint vezető elö'ljár, s a szobrászat rendesen 
követi : addig a festészet úgy is mindig csak későbben lép nyomukba. így tör
tént itt is. Falfestményünk még teljesen a kifejlődött román átmeneti műízlés 
fokán áll, ha talán feliratai új-gót minuscula betűjellemét kiveszszük, miben mű
vésze már is kora szokásának hódolt. Máskép a terem diszítményei, az egyszerű 
virágfűzér s arabesk keret a román ornamentikára s különösen az akkori minia- 
ture-festésre utalnak. Hasonlón a tömör alakításu trón, a monoru kajácsos román 
ablak. De nem csak ez, még ódonabb felfogásra vagy csak gyakorlatra utalnak 
a műformák , az alakok képzése , a műconceptio és compositio , a műfelfogás és 
előállítás , mely itt egész merevséggel követi azon szobrászati stylt, melyet a 
festészet oly sokáig szolgált.

Az alakok elrendezésében azért a sajátlagi csoportozás helyett inkább 
még a régi szobrászati elem egymásutánja, a sorakozás uralkodik; hasonlón mint 
minden kezdődő művészetben, kezdve akár az egyiptomi hieroglyph ala
kokon és az assyriai reliefeken, egész a román és gótkori kezdeményekig. Ezt 
követi a rajz komoly egyszerűsége, sőt részben majdnem merev szigora; vala
mint a kiáltó s nyers színezet. De mind ez másrészt szobrászati jelleme által 
kétségtelenül emeli a mű monumentális hatását, mely nyilván ezen falfestmény 
fő czélja volt ; és mi inkább az alakok világos előállításában, mintsem a compo
sitio mesterségében , inkább az egyszerű komolyságban , mintsem a keresett ke
csességben áll. Az ily művekben a régi műkezelés mindenkor alárendelte a nagy 
stylnek a díszt, a méltóságnak a bájt. Es ez adja meg neki azon mondanám 
magasabb monumentális ihletet, mely benne a fenségest a gyermeteg érzettel 
párosítja, a vallásos emelkedettséget és hazafiúi érzetet áttünteti.

Tekintve már a részleteket, az alakok közt kiváló a Boldogságos Szűznek 
s ölében a kisded Jézusnak a többinél tökéletesebb s nemesebb körrajza. Nyil
ván ebben nem csak gyakorlottabb volt a festő, de mintákkal is b írt, mint a 
Máriaképnek a festő modorától eltérőbb alakítása s régibb typikus alakja azon
nal sze mbetünoleg mutatja. Nevezetesen a nagyobb élénkséggel ecsetelt gyer
mek Jézus sajátos kifejezésteljes barna arcza, nagy szemei s erős vonásai több 
ismeretes Madonnaképeinkre, például az esztergomi Bakács-kápolna kegyképé
nek hasonló alakjára emlékeztetnek. Az emeltebben ülő s a többinél nagyobb 
mérvben alkotott Szűznek ábrázatja , kosszúdad arczczal s magas szem öl di\ el, 
ékes száj- és orralakítással, nyugodt tekintettel és tartással az emelkedettség s a 
fenség érzetét kelti. Részvétteljesebben tekint a térdelő király fele a kis Jézus 
szelíd és ártatlan, de élénk arczkifejezésével és testmozgással.
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A többi négy történeti alak: a király, Tamás érsek, Frank várnagy , és 
Henrik prépost, nyilván szabadabb alkotásai a festőnek, melyeket különböző 
arczképeikben kétségtelenül egyénítve s arczkép-hasonlattal igyekezett előállítni. 
Közülök a két utóbbit, a prépostot és várnagyot, helyben, hol képét festé , lát
hatta és ismerhette, és festvénvén arczképöket ügyességéhez képest többé-ke- 
vésbbé híven másolhatta. Míg a képet festető prépost által, ha máskép nem , 
szinte értesülhetett a király és az érsek kinézéséről ; s ez történeti festvényünket 
természetesen csak annál érdekesebbé teheti. A királynak most halvány arcza , 
szabályos vonásai mellett, némi fensőbbség kifejezésével bír; koronája alól hosz- 
szú szőke haja vállára é r , mint pecsétéi képén is előjön ; míg állát s ajkát sűrű, 
tömött de rövid hajsz és szakái fedi, az utóbbi nevezetesen hasonlón, mint pösté- 
nyi dombormű képén látható. Ellenben a többi alak mind szakáltalan. Az érsek
nek még a fiatal királyénál is iljabbnak látszó hosszas arcza, éles vonásaival és 
tekintettel eszélyességet és erélyt tüntet elő. Ellenben a prépost ábrázatja inkább 
kerekded, hasonlón gömbölyű átható nagy fekete szemekkel, teljes erős főt mu
tat, a szerzetesekéhez hasonlón pilis koszorúra nyirt hajjal. Frank várnagy ifjút 
ábrázoló képe kifejezéstelenebb arcz, felfelé mindinkább kiszélesedő fővel; mint 
ezen utóbbi modor általában a többi alakok arczképzésében is a festő sajátságá
nak mutatkozik. Azonban ezen s a rendesen kevéssé ferdén rajzolt túlságos nagy 
kezeken kivül, mondhatni, hogy a majdnem természetes nagyságban előállított 
alakok tartása meglehetősen sikerűit, valamint az arányok általában helyesek ; 
s a rajz, eltekintve az ízlés s helyzet szigorától s némi merevségétől, a legkisebb 
részletekig hibátlannak mondható. Az öltönyök alakításában a széles redőzet 
még mint a kifejezett román és kezdődő gótízlésben ritkább, és természetesebb 
egyszerű keresetlen megtöréssel foly alá. Mindannyian a hosszú sarkig érő ün
nepélyes öltönyben, s a prépostot kivéve, felső díszpalásttal is vannak előállítva. 
Holott már ezen századi miniature-képeinken, de falfestményeinken is, fejedelmeink 
és vitézeink rendesen a hosszú palást mellett rövid alsó öltönyt és pánczélos 
vértezetet viselnek, mint például a bécsi képes krónika s a veleméri és turnicsei 
egyházak festményein. Mária képén a felső kék vagy majdnem ibolyaszínü lep
len, valamint vörös ruháján fehérszínii hármas pettyü ritkán szórt szövetmintázat 
látható. Hasonlón a király kékeszöld öltönyén ; míg vörös palástja sárga színű 
pontos körzetek ily szövet-mustrázatával bír. A többiek öltönye egyszínűnek 
mutatkozik, legalább a mint most látható, és csupán az érsek palástjának kifor
duló bélésrészlete mutat mintegy zöldesen habozott fehér szövetet; míg alsó egy
házi vagy papi öltönye sajátságosán barnás vagy inkább sötétzöld; mert lehet 
hogy ezen színezet is , mint a háttér majd zöldes, majd barna színei, a király 
zöldeskék s a Madonna kékes ibolyaszínü öltönyeinek festése a mészkéreg alatt 
elvegyülés és elmosódás által változtak. Egyébiránt feltűnő, hogy az árnyalá
sok s részletek az alakokon, s még inkább a melléktárgyakon, csak felületesen
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vannak kezelve; mi sokszor, különösen az utóbbiakon, egész a hanyagságig 
megy; de ez is némileg a kép főtárgya egyszerű és minden mellékes csín nélküli 
monumentális jellemének sajátsága lehet. Csupán a trón drágakő és gyöngy
kirakata , ezek is egyszerű alakzatokban, csiszolatlanul, azon kor divata szerint 
foglalva , tüntet fel némi fényt. De a koronákon ismét már ez is el van hanya
golva. Nem is említve, hogy az öltönyök hasonló alakjai is, valamint erős színe, 
némi kirívó egyhangúságot okoznak.

A festménynek a rajz mellett a színezet lévén másik fő eleme, erről is 
tüzetesen kellene még némit elmondanom. De itt mindenek előtt íigyelmeztetnem 
kell a rra , mit előbb is érintettem, hogy képünk régen elmeszelve és számtalan
szor újra bemeszelve, századok óta már a mész-réteg alatt szenvedett, mely sok 
helyütt ujjnyi vastagságban borította. S midőn a mész alól nagy gonddal bár s 
műértelemmel kifejtetett, nemcsak itt-ott okveteti énül megsérült, de a festés is 
fényét, sőt több helyütt eredeti színét is elveszté. Leginkább észrevehető ez a 
szennyes, piszkos barna háttéren, mely alul mintegy elmosódva foly össze a 
zöld színnel. Itt törtek le a feliratok egyes betűi is és sorai. Ez lehet az oka az 
arczok és kezek, néhol a ruhák és melléktárgyak világosabb vagy halványabb, 
kétes vagy homályos színének ; amennyire egyes gyengébb árnyalatok a mész- 
höz tapadva elvesztek, mások csak elmosódtak. Legtöbbet veszthetett minden 
esetre a testszín az arczokon, amint a halvány színezet vagy az árnyéklatok 
hiánya néhol gyaníttatja, hogy a setétebb vonások talán a lepattogott mészen 
maradtak.

A kép négy fő színe, mint rendesen a régi és középkori festvényeken, 
úgy itt is, a kék és vörös, zöld és sárga; a többi, mint a fehér s vegyített sötétebb 
vagy világosabb barna, csak kisebb vagy határozatlanabb részletekben marad
tak fen. A festés neme, amennyire tüzetes vegyészeti kémlet nélkül kivehető, itt 
sem mondható sajátlagi alfresconak, amint hogy ez a középkorban általában 
ritkább neme a falfestménynek, habár jelenleg a régibb falfestménynyel a fresco 
egyértelműnek tartatik is. De már a hajdankor óta a falfestészet három külön 
neme volt divatban : a fresco azaz a fris, nedves vakolatra, az encausticus azaz 
gyántás viaszos ragasztékokkal való festés, és ennek legközönségesebb módja az 
enyves vagy tempera-festmény. Ez utóbbi volt mindig a leggyakoribb és leg
közönségesebb ; s ilyen tempera-festmény képünk is. A festékek rajta többnyire 
úgynevezett földfestékek, az okker és kobalt sat., melyek tartósságának köszön
hetjük, hogy a kép eddig oly épen fenmaradt.

Ennyit röviden a mű technikájáról. Fenmaradt még azon érdekesebb kér
dés: ki volt e mű mestere, ki volt e kép festője? A mily határozottan adatolja 
ugyanis felirataival s alakjaival korát és esztendejét, körülményeit és donatorat, oly 
kétségben hagy mestere iránt. Mert kérdés, vájjon a feliratok között a szűz Mária 
feletti Mater Maria felirat alatt egy felén látszó, majdnem művészi monogramm
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hoz, névjegyhez hasonló két egymás feletti betűjegy, csakugyan a művész jele-e? 
vagy, mint én vélném és olvasnám, inkább C. H. azaz Christus volna, kinek feje- 
felett áll. De ha művész monogrammja volna is , nyomán ma már aligha eljut 
hatnánk az azonkori művész felismerésére, mely korból csak kevés biztos mű
vész-jellel bírunk.

Annyi azonban kétségtelen, hogy ámbár a kornak ízlése, akifejlett román 
s átmeneti styl jellemzi a művet, művésze mégis a tárgy s alakjai nemes con
cepti ój ára nézve, — habár a donator által megrendelt eló'állításban nem igen 
mozoghatott szabadon művészete, — valamint hibátlan rajza, úgy egyszerű 
nemes stylje által, nemcsak kora mestereinek színvonaláig felér, de ezen már 
jóval felül is áll. S ez bírhatta azon egyetlen műértőt, ki eddig e mű felöl Ítéletet 
mondott, azon állításra, hogy a kortársai modorán felül emelkedett művészt , ha 
nem olasznak, úgy legalább is oly hazai mesternek véli, ki Olaszország akkori 
monumentális falfestészetének formáit és példányait gonddal tanulmányozta , s 
ezen tanulmányait művében hasznára íordítá.

Es valóban, nemcsak hogy hazánk épen ezen korban az utolsó Árpád-fi 
III-dik Andrásnak az Olaszfáidról visszakerültével, s majd ismét az Anjou-ház 
által mind szorosabb viszonyba lépett a művészet honával Olaszországgal, hol 
akkor a festészetnek Cimabue új irányt adott, ésa florenczihíres Griotto — kinek 
nyomát és műveit a műtörténet hazánkban is keresi — a festészet történetében, 
képünkkel egykorulag, új korszakot alkotott műveivel. De a mi fó'leg nevezetes, 
különösen épen a Szepesség is ezen időtájt élénk viszonyba lépett a III-dik 
Andrással és Róbert Károlylyal Giottonak hazájából Florenczbol és Sienából 
bejött olaszokkal, kik között nem csak műpártoló nobilik és signorik , udvari 
apró dók és királyi kegyenczek , de művészek is voltak. így említik még okira
taink Baldi szepesi grófnak unokáját Cipriani Svethót, ki III-dik Andrással jött 
be Florenczbol, mint a fejedelem udvari iíja , apródja, — „familiaris juvenis 
nosternek“ mondja az okirat, épen úgy némileg talán, mint képünkön a felirat 
Frank szepesi várnagyot flos (és lehet, hogy ezen flos is csak a familiaris össze
vonása) iuventutis (valószínűleg regiae) czímmel illeti. Hasonlón szepesi gróf 
volt a Károly királylyal bejött Drugeth Villermos, kinek olasz műszeretet ét kin
cseinek sora végrendeletében tanúsítja. És még találóbb, hogy az épen képün
kön előállított Semsey Frank várnagynak és szepesi algrófnak vagy alispán
nak, mint az okiratok otet latinul vicecomesnek nevezik, ezen hivatalába ni utódja 
azon sienai olasz származású Péter mester, Károly királynak udvari mű vésője 
és ötvese volt, ki a királyi arany pecsét remek véséséért egy falut kap ott Sze- 
pesben adományba.

Ki tudja azonban biztossággal megmondani, hogy örökölték, hogy hoz
ták ide magokkal az otthon örökölt művészetet, mely hajdan, midőn még a mű
vészet úgyis (hogy egy híres műíró szavaival éljek) inkább mesterség mintsem
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hivatás volt, gyakran vált örökséggé, apáról fiúra, családról családra szállva, 
így nem csak az antik classicus korban, Samosban Theodoros atyjától Rokkostól 
öröklé a szobrászatot, és Chiosban Metas és Mikiades, Anthermos és Bupalos egy 
család tagjai voltak ; de rendesen így volt a középkorban is : a mi gyulai mű
ötvösünknek Száraznak fia a festészetben korszakot alkotó híres nürnbergi Dürer 
Albert, és a két Cranach és Holbein apa és fiú volt.

így fűződnek tova és messze a művészet szálai országokon át, de mely
nek mindig ott volt hazája, hol műemlékeket alkotott. Azonban épen e korban 
Magyarországban a gót ízlés beléptével páratlan élénk művészi tevékenység kez
dődik. Tamás érsek újíttatjaa csodás új ízlésben „mirifico opere“, mintáz emlékek 
mondják, az esztergomi basilicát ; Károly nagyszerűbben átalakítja a fehérvári 
királyi egyházat, s építi a kassai műremek domot ; Temesvárott és Visegrádon 
fényes palotákat alkot. És lehet hogy az itt keletkező műépítkezésekhez becsű
dűlt idegen művészek, lehet, hogy a virágzásnak indúlt hazai műpáholyok szol
gáltatták már a művészt Henrik prépost monumentális falfestményének alko
tására.

De akárhogy legyen ez, lett légyen művésze magyar vagy olasz, vagy 
más idegen, annyi kétségtelen, hogy művészeink és műalkotóink csakúgy mint 
hőseink és nagyra termett férfiaink, soha sem hiányzottak ; inkább híjával vol
tunk mindig a gondos történetírásnak, mely ezek s azok neveit híven feljegyezte 
volna ; mit régi krónikásaink rendesen amaz inkább büszke mint igaz római esz
mének ismétlésével mentegettek , hogy nemzetünk jobban értett akkor a dolgok 
viseléséhez, mintsem azok feljegyzéséhez. Azonban legyen ez elég művészünk 
neve nyomozására. Ha neve elveszett is , megmaradt műve ; mi pedig minden 
szegénységünk mellett is dúsabbak vagyunk máig a históriai és monumentális 
nevekben, mint a monumentális művekben.

De már végzem.
Tekintetes Akadémia ! Tisztelt Gyülekezet !
íme itt előmutattam ismét önöknek egy képet, azon számtalanok közül 

egyet, melyekkel őseink magas érzete nemzeti eseményeinket örökíté, kegyelete 
és műszeretete a nemzeti történetet illustrálta, buzgósága és hite egyházainkat 
díszesíté.

Ám nem rajtok m últ, hogy több nem maradt ránk most, midőn csak 
mintegy eltévedtens véletlenül bírunk még egyet s mást hírmondóul felmutatni.

De hová lettek hát?! Ha elmondom, hogy mennyit semmisített meg a 
dúló had és romboló újítás, az emésztő adő s a pusztító elemek: csak azt monda
nám, mit úgyis mindenki tud , és mindenki mentségül ajkán hord. És ha elmon
dom, hogy tette és teszi naponta tönkre a nagylelkű ősök nagy műveit a kislelkü

A K A D . É V K . X I .  K . I I I .  D .
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unokák gyávasága és tudatlansága : szégyenletes és keserű , s mégis szokott és 
ismeretes dolgokat beszélnék.

De elmondom azt, mit kevesen tudnak : hogy számtalan ezen művek 
közül itt van még, megvan még; nem holt meg, csak alszik; csak mintegy 
vékony lepel fedi el elölünk, csak szemeink fogva vannak, hogy nem látjuk.

Majdnem évenként, és minden esztendőben többször is, felmerül a hír, 
hallunk felőle, hogy itt és o tt, amint egy régi egyházat okkal vagy oktalanul 
letörtek vagy újítottak, úgy a lehámlott mész alól egyszerre csak régi képek 
nagyszerű körrajzai, csodálatos alakzatok és jelenetek még egészen élénk fest
ményei tűntek elő.

S mi történt ? vagy mi történik velők ? a hely bölcsei megcsudált ák, 
fejőket rázták rá, — s azután? meghagyták ott talán a tisztességes régiséget szá
zados ős müvészetök örök emlékére, hazájok és helységök örök dicsőségére, mil- 
veltségök s a nemzet becsületéré? Nem! hogy is maradhatott volna a szép fris 
fehér meszelés, vagy a mai mázoló festőnek újonan csillogó színei közt a régi 
avas folt ? Tehát újra bemeszelték és bemázolták. Máshol ugyan még gonoszab
bat is tettek : leütötték és letörték ; és roszabbat is mondtak , úgy valahogy 
beszélve azon sötét régi időknek vakbuzgóságáról, — melyek t. i. ily világos 
ily fényes és magas emlékeket alkottak, hogy mai felvilágosodottságunk még 
csak felfogásukra sem képes fölemelkedni. De akár mit mondottak s akár mit 
tettek, majdnem mindenütt megegyeztek az egyben , hogy fentartásukról nem 
gondoskodtak. Csak ritkán jutott hozzá a vidék egy-egy értelmesebb vagy lelke
sebb embere, hogy hírt adjon legalább felőle a nemzetnek és hazának.

íme körülbelül így történt és történik még folyvást és már századok 
ó ta , sok száz helyütt, míg az utólsó emlék is elvész. De csak olykor szól felőle 
a krónika, és ritkábban hirdeti a h ír , mint hirdette csak legújabban is Pécseiről
és Bezdédről, Velemérről és Vadnáról sat./

íme itt vannak tehát még régi egyházaink mész kérge alatt monumen
tális falfestészetünk emlékeinek képcsarnokai. Tanúság rá ím szepesváraljai fel
mutatott képünk, melyet a mészréteg alól fejtettünk ki. Tanúság rá Sopron 
és Kassa, Sziget és Ardó, s annyi más hely, hol tízszeres százados mészréteg 
alatt feledve aluszszák bűvös álmukat, vagy csak olykor itt-ott előtünedezve 
ébredeznek.

Itt kell tehát őket keresnünk ! De épen ez a nehéz, ez a kétségbeejtő 
feladat. Hogyan? nem akarjuk talán vagy nem tudjuk-e keresni? nem volna-e, 
nincs-e a ki keresse? akarnánk is már, és talán tudnánk is, sőt már volnánk is 
mintegy maroknyi nehány a n , csak hozzájok férhetnénk. De mindenki felfog
hatja helyzetünket, hogy fogadnának a legtöbb helyütt, lia a gondosan kimeszelt 
régi templomokban, ily művizsgálati kémleteket téve, kezdenek a falakról helyen
ként a mészt lehámozni.
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Ne ámítsuk magunkat. Nincs még köztünk közérzet, nincs műszer etet. 
Nincs még őseink emléke iránt sem valódi kegyelet, ka bár azt még oly fenszó- 
val hangoztatjuk is. A tudomány szava csak eddig a falakig é r , hol beszédem 
elhangzik! — Nincs még országos intézetünk,mint más szerencsésebb népeknél, 
mely hatóságilag gondoskodnék műemlékeink vizsgálatáról és megmentéséről, 
fentartásáról és kiadásáról. Hiányzik a műveltség azon közérzülete, melynek 
védelme alatt állnak máshol az ily nemzeti műemlékek ! — így nem marad 
egyéb hátra fáradságos vizsgálataink számára, mint az , amit eddig tehettünk, 
hogy csupán az elpusztult romok vakolatán kereshettük festészeti emlékeinket, 
mint Beczkón és Zsámbékon; ateto nélkül álló puszta egyházakban, lióla falak
ról a mészt az eso lemosta s a nap lefejtette, mint Ardón és V eleméren, Dömöl- 
kön és Szilisen ; vagy a denevérekkel küzdve a padlásokon, mint Kürtliön, Deá- 
kiban és Turnicsén, hol az újabban alább boltozott templomnak a tető alá nyúló 
falain seny vednek a régi festések nagy becsli maradványai ; vagy legfelebb a 
templomok külsején, hol, mint Sopronban és Bártfán, Várkonyban és Ocsán, 
Eresen és Selmeczen, egyes részleteik várják végső elenyésztöket.

És azután csodálkozhatunk-e még azon, hogy műemlékeink nincsenek, 
hogy műtörténetünk szegény?! Valóban csodálkozhatunk, hogy annyi rombolás 
és pusztítás után, oly gondatlanság és méltatlanság mellett, még csak ennyivel 
is bírunk. Jele nyilván annak, mennyi és mily sok lehetett; mily terjedt mű- 
fejlődés szerzeménye azon dús örökség, melyet a századok óta vesztegető ivadék 
elpazarolni máig képes nem volt, melylyel csak ily szapora műalkotás daczol- 
hatott eddig.

De nyilván mi mindenha inkább tudtunk alkotni, mintsem fentartani, s 
most úgy látszik, mintha már a végzetek utolértek volna, hogy a fentartásért mit 
sem tudunk tenni.

Mert a nevezetes emlékekkel is rendesen csak úgy vagyunk, mint jeles 
embereinkkel; csak akkor kezdenek érdekelni, akkor kezdjük őket becsülni, midőn 
már meghaltak vagy elenyésztek.

Pedig nemzeti múltunk nagy alkotásai között alig van egy is , melyre 
nem mondom hogy büszkébb, de mindenesetre nyugodtabb érzettel tekinthet
nénk vissza, mint a művészet ezen derűit emlékeire, melyek alkotását legalább 
soha sem keserűltük meg.

Azért ismételve vélem : őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze maradvá
nyaikat , nehogy végre is elveszszenek, s ezáltal is üresebb legyen a m últ, sze
gényebi) a jelen, és kétesebb a jövő !

3*
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E L Ő S Z Ó .

Hazánk faunájáról még csak kevés töredékadattal bírunk, s ezek is főleg a 
felsőbb osztályú és csekély számú gerinczes állatokra vonatkoznak, melyek fau
nánknak alig teszik egy századrészét. Hogy a nagy czélt, hazánk faunájának 
létrejöttét némileg megkönnyítsem, s e nagyszerű munkának (mely kimerítő 
adatok hiányában, nem egy ember j de csakis összpontosult erőknek feladata) 
mintegy alapját letegyem, mellőzve azon cdlatfajokat, melyek csaknem egész Eu
rópa téréin, s nálunk is közönségesek, oly szemlét szándékozom itt hazánk faunája 
felett tartani, mely annak sajátságos, ritkább, vagy egészen új fajaival ismertet 
meg, vagy melyek egy vagy más szempontból hazánk faunáját jellemzik, tekin- 
ettel lévén égalji s földrajzi elosztásukra, valamint Európa más országai faunái

nak rokon viszonyaira.
E szerént munkám l-iö szakaszában hazánk nevezetesebb állatfajai felett 

csak rövid kivonatban oly szemlét tartandok, mely adatokul szolgáland hazánk 
faunájára nézve, mig Il-ik szakaszában az újakat, hazánk sajátjait, vagy végre 
a legérdekesebbeket, egy részt kellő rajzokkal is felvilágosítva, részletesen iran- 
dom le.

Ezen adataim kútforrásául részint a haza külön vidékein tett számos évi 
saját észleleteim, részint más természetbúvárok összesített tapasztalatai szolgál
nak. Legyen itt a „suum cuiqueu elv méltányolva.

A Gerinczes állatok osztályára vonatkozólag első helyen állanak a hazai Zoo- 
logia nagy veszteségére korán elhunyt Petényi Salamonnak az Emlősök és madarak 
érdekében gyűjtött számos észleletei, melyeknek egy részét külön értekezésében 
már közrebocsájtotta. Néhai Reisinger János, volt egyetemi tanár, későbben 
Heckel Jakab, a bécsi cs. Muzeum volt őre, előbb Magyarország, későbben 
Heckel és Kner az egész osztrák állam halairól írt munkájukban faunánk számára 
becses adatokat szolgáltattak ; nem különben Jeitteles tanár, ki Kassa vidékén a 
gerinczes állatok körül szerzett három évi tapasztalatainak eredményét a becsi 
állat- s növénytani társulat folyóiratában legközelebb 1862-ben közié. Magyar- 
ország kígyóiról magam, s később néhai Gerendáig József, volt egyetemi tanár, 
közlöttük észleleteinket. Nem hagyhatom itt említetlenül Reisinger Jánosnak a ge
rinczes állatokról, Mihalka Antalnak az állatországról, s néhai Hanák Jánosnak az
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általános természetrajzról kiadott műveiket, melyek mint általános rendszeres 
munkák, bár nem épen hazánk faunája érdekében, de anyanyelvűnkön írva, e 
tekintetben nem kis előnyére váltak ebbeli hazai irodalmunknak.

A gerincztelen állatok osztályára vonatkozólag Piller és Mitterpacher egye
temi tanárok, már 1783-ban kiadott munkájuk által, néhai báró Ocskay Ferencz 
Sopronban, Ko y Tóbiás Budán, Findely József a bánságban, és Nendtvich Ta
más Pécsett, elsők voltak, kik e téren hazánk entomologiai tárgyait nem csak 
szorgalmasan gytíjték, de rendszeresen tanulmányozták is , s fáradalmuk ered
ményét gyűjteményeikben összpontosíták. Valamivel későbben a Kindermann 
család Budán számos éven át nagy szorgalommal s szép eredménynyel foglalko
zott, főleg Buda-Pest, Pécs vidékén, a Szerémségben, s a Bánságban, a rovarok 
gyűjtésével. Nátlűy József Budán és Temesvárott, kizárólag a pikkelyröpüek 
rendével foglalkozván, több érdekes éjencz faj tenyészése módját fedezé fel ha
zánkban. Bilimek Domonkos praemontrendi áldozár és tanár, a Bakony és vidéke 
téhelyröpü rovarai szorgos összegyűjtése által járult faunánk adataihoz. Rosen- 
hauer erlangi tanár, és Hampe Kelemen bécsi orvos, az előbbi a Duna völgyében, 
nevezetesen Piszke vidékén, és a Bánságban, az utóbbi a Bakonyban, és hazánk 
több más helyiségén szerzett észleleteik érdekesebb eredményeit közlék az ento
mologiai irodalomban. Néhány bécsi természetbúvár, s ezek közt Miller Lajos, a 
Fertő tava, s hazánk határszéli más vidékeire is intézvén Bécsből többizbeni ki
rándulást, határszéli faunánk ismeretéhez több adattal járult. Ugyan Miller Lajos 
1858-ik év nyarán, a központi Kárpátokat fürkésző ki a téhelyröpü rovarok 
érdekében.

Sacher lovag Buda-Pest környékén, Kassa vidékén, s a Bánságban, főleg a 
télielyröpüek osztályából, nem kevés faj felfedezésével gazdagító faunánk soro
zatát. — Reyer és Kempelen urak, az előbbi Buda-Pest vidékén, s Hont és Bars 
megyében , az utóbbi Eger tájékán, Heves megyében, ernyedetlenül működtek 
a téhelyröpü rovarok gyűjtésével, mi által ezen állatok leihelyei érdekében nem 
kis érdemet szereztek. Metelka Ferencz, gyógyszerész Dabason, a pikkelyröpü és 
téhelyröpü rovarok szenvedélyes gyűjtője, Pest megye alsó rónáin több érdekes 
adattal gazdagító faunánk e tekintetbeni sorozatát. Török József debreczeni tanár, 
Debreczen terjedelmes róna vidékének téhelyröpü rovarai gyűjtésének következ
tében, érdekes adatokat szerzett már eddig is, ezen csaknem egészen vizsgálatlan 
környék faunájára nézve. Anker Lajos és Rudolf testvérek, valamint Pech Budán, 
a pikkelyröpüekkel tüzetesen foglalatoskodván, helyi faunánk ismeretét, néhány 
faj felfedezése, vagy azok eddigelé nem ismert elsőkori életmódjuk érdekében 
tett észleleteik által gazdagíták. Cliyzer Cornél és Tóth Sándor, a buda-pesti Hé- 
janczokról írt munkáikban sok szép adatot közlenek, melyek annál érdekesebbek, 
minthogy az illető szerzők elsők, kik hazánk e rendbeli állatkáit szakavatott tu
dományossággal tárgyalták.
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Frivaldszky János, m. nemz. múzeumi ó'r, hazánk téhelyröpti rovarait tűz
vén ki főleg komoly tanulmánya tárgyául, ez érdekben számos kirándulást tett 
a haza külön vidékeire , a gyűjtött tárgyak tudományos meghatározása és lel- 
lielyeik pontos feljegyzése által megtevé azon fáradalmas előkészületet, melynek 
következtében hazánk téhelyröpti rovarainak rendszeres leírása már a közel jö
vőben bizton remélhető. Az elősorolt gyűjtések s észleletek, valamint számos 
éven át szerzett saját tapasztalataim, főleg a gerincztelen állatok osztályára nézve, 
nem csekély adatokat szolgáltattak, melyek egyelőre eszközei lettek adataim e 
részbeni túlnyomóságának.

A barlangi állatok kivételével, jelen munkámban a fajdús rovarok osztályá
nak főleg csak két rendét, a Téhely- és Pikkely röjmeket (Coleóptera et Lepidoptera) 
tárgyalandom tüzetesebben, már az utóbbiakból is , az Araszkák (Geometrae), és 
Parapillék (Microlepidoptera) csoportjait, valamint az alsóbbrendű állatok más 
osztályait, időm, s főleg elegendő adatok hiánya miatt, más alkalomra, vagy 
épen más avatottabbra hagyván fel.

Hazánk faunájáról szólván, a czímnek megfelelőleg tapasztalati adatokat 
közlendek főleg hazánk oly vidékeiről, melyeken ismételve volt alkalmam saját 
észleleteimet feljegyezni. Általános szemlét tartván a külön vidékek faunája felett, 
mint már előbb említém , értekezésem súlypontját túlnyomólag, és pedig orszá
gunk gerincztelen állatjai sajátságos és ritkább fajaira , s ezek térközi elosztásuk 
viszonyaira irányoztam.

Azon általános meggyőződés következtében, miszerént a tapasztalati termé
szettudományok kútforrásai kimeríthetetlenek ; korunk faunistái, hogy feladatuk 
megoldásában a tökély némi fokát megközelíthessék, a mindent felkaroló régi 
modortól eltérve, észleleteiket s tanulmányaikat kisebb körökre szorították ; s 
valóban feltűnő, hogy a feldolgozandó tárgyak ezen osztályozása, minden előle- 
ges tervezés vagy egyezkedés nélkül, mintegy ösztönszerüleg magától keletke
zett. Alig létezik már a végtelen természetnek oly szemlélhető tárgya, melynek 
tanulmányozása hivatott vállalkozóra ne talált volna. Több természetbúvár mun
kás élte nagy részét, például csak egy vagy más rovarcsalád szigorú kipuhato- 
lásának szenteli ; így vannak, kik kizárólagosan a hangyák természetét, földrajzi 
elosztásukat, s részletes életviszonyaikat tanulmányozzák ; vannak, kik a han
gyák köztársaságában élő, s általuk mintegy vendégül pártolt rovarok lakhelyeit, 
azoknak pártolóik irányábani viszonyait, s érdekes életmódjukat fürkészik ; van
nak , kik a barlangok sötét rejtekeiben élődő állatkák felkeresésében, s életviszo
nyaik megismertetésében fáradoznak ; ismét mások, kik kizárólag a tényé (para- 
sit) állatokkal, belférgekkel, vagy az ázalagok osztályával foglalkoznak • míg 
mások az állatokat, főleg a rovarokat, államgazdászati szempontból hasznos vagy 
káros befolyásuk tekintetéből méltatják figyelmükre ; nem hiányzanak, kik kivá
lókig az állatok földrajzi elosztásával foglalkoznak, s ebből következtetoleg aKli-
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matologiára vonatkozó viszonylagos tényekről gyűjtenek adatokat; és ismét mások, 
kik a növényzet, s az azon élő' rovarok egymásközti viszonyait fejtegetik ; vannak 
végre és legtöbben, kik az állatok egyes osztályai, vagy ezek valamelyikének 
csupán egyes családja leírását, s tüzetes megismertetését választják feladato
kul ; az illetők ezen tanulmányozásuk eredményét, rendesen több évi szorgalmuk 
gyümölcsét, többnyire magánrajzokban (monographiák) adják ki, milyenek pél
dául a rovarok osztályára nézve : a Futoncz-félék (Carabici) családja gróf Dejean- 
tó l, újabb időkben Choudoir- és Schaum-tó i, a Vízibogaraké (Hydrocantharidae) 
Aubé-tol, a Pompáig- és Díszéig-félék (Buprestidae, Cetonidae) családja Gorg- és 
Percheron-tói, újabban a Pompálg-féléké Kiesenwetter-tői, a Szökcsér-iéléké (Elate- 
ridae) Candécz-tő i, a Reve-félék (Eucnemidae) családja gróf Mauerheim-tói, a Le- 
mezcsápuaké (Lamellicornia) Btirmeister-töl, a Feketélgeké (Melasomata) Solier-tői, 
s részben Mulsant-tél, az Ormángosaké (Curculionidae) Schönherr-tői, ismét ezek
nek csupán egy neme a Fogorr (Otiorhynchus) legközelebb Stierlin-töl, a Hossz- 
csápuak (Longicornia) Servillé-tő i, a Zomány-félék (Chrysomelinae) Suffrián-tél, 
a Szököncz-íélék (Halticidae) Kutscherá-tol és Alard-tói, a Kurtály-iélék (Histeridae) 
Marseul-töl, a Tálték-félék fCleridae) Spinolá-tól, az Ernyész-íélék (Antliicidae) 
La Ferté-töl, a Holyva-félék (Staphilinidae) Kraatz-tói sat., vagy időszaki állat
tani folyóiratokban, minő a párisi, londoni, pétervári, moszkvai, berlini, stettini, 
regensburgi, bécsi, brüsseli stb. teszik közzé.

Míg egyrészt a morphologok, biologok s rendszerészek, a nemek és fajok 
szigorú bírálói, kitűzött pályájukon ernyedetlen haladnak, addig más részt az 
anatomok s physiologok semkevésbbé gazdagítják gór-csövük segedelmével nyert 
búvárkodásuk eredményének közlése által a tudomány terjedelmes körét. Ezen 
összes tudományos haladások felett a rovarokra vonatkozólag részletes szemlét 
tart az 1838-tól évenként megjelenő : „Bericht iiber die wissenschaftlichen Lei- 
stungen, im Gebiete dér Entomologie“ czímü közlöny, mely a rovarászát köré
ben felmerülő tudományos munkálatokat, s újabb felfedezéseket, évről évre rö
vid kivonatban ismerteti meg. Hasonló irányban működnek korunk füvészei is, 
kik szinte egyes megyék, kerületek, s csak ritkábban egyes országok fló
ráját, vagy a növények geographiai elosztását, vagy végre azok physiologiáját 
tűzik ki búvárkodásuk feladatául.

Ezen részletes, mondhatni újabb iránya az illető szakosztályi erőknek, mely 
hasonló irányban a természeti tárgyak egész öszszegére kiterjed, már eddig is 
szép eredményekre vezetett, s csalhatatlanul ezentúl még nagyobbakat idézend 
elő, mind inkább-inkább felderítvén azon homályt, s eloszlatván ama kétes 
bizonytalanságot, mely ezen ismeretek némely részére eddigelé nehezkedett.

Általános vonásokban megemlítém a természettudományok tág körében 
napirenden levő tudományos mozgalmakat, nem lévén azonban czélom e helyütt, 
sem annak kimerítő litteraturáját, mely köteteket igénylene, közleni, sem e tu
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dományban megállapított, de mégis vitatás alá vehető rendszereit taglalni, sem 
az állattan körében tett biológiai észleletek eredményeit bírálgatni, sem végre 
az idevonatkozó boncz- s élettani felfedezéseket elősorolni, áttérek azon faunisti- 
cus adatok tárgyalására, melyeket jelen értekezésem feladatául tűztem ki ; ez ér
dekben kiindulási pontul

I- ör a Kárpátokat s ezek szomszéd ágazatait választám ; innen áttérek
II- or hazánk délkeleti részén, nevezetesen a Bánság és Bihar megye terüle

tein szerzett észleleteim tárgyalására ; végre azon tapasztalati adatokat hozom 
fel, melyek

III- or hazánk más közép hegységei s rónái, főleg a Duna és Tisza közti 
térségek faunáját egy vagy más tekintetben jellemzik.

Ezen három fő osztályzatot azért tartám czélszerünek felállítni, hogy az 
illető osztályok téréi némileg már physiographiai tekintetben is különbözvén egy
mástól , annál szembetűnőbbé váljék azoknak külön jellemű faunájuk is.
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ELSŐ SZAKASZ.
Hazánk néhány vidékének rövid helyirati é s  physiographiai v áz la ta , s  faunánkra

vonatkozó érdekesebb állattani adatok.

Ï.

A központi Kárpátok, s ezek némely ágazatai.

Honunk felföldi hegyes vidéke faunáját az éjszak-nyugati Graliczia-, Morva-, 
Silésia-és Csehországéival, valamint az ezen irányú s éghajlatú német birodalom több 
tartományiéval sok tekintetben megegyezőnek találjuk. Maga a Tátra, kivált an
nak gránit képlete, kevésbbé kedvező' a gerincztelen állatok, nevezetesen a rova
rok és puhányok tenyészésének, miért is ezen képlet körében a kevésszámú fajok 
egyénei is csak kevesebb példányokban találhatók, míg ugyan e hegység mész- 
képleti talaja, a rovarokra, úgy mint a puhányokra nézve is valamivel kedve
zőbb ; a kárpátalji vidék, s annak hegynyújtványai, faunánkra nézve szinte ked
vezőbb helyiségek, mint a Tátra magasra emelkedett ormai, s ámbár ezen óriási 
szirttömeg néhány ponton a 8000 láb magasságot is meghaladja a tenger színe 
felett, s a szomszéd osztrák és stájer havasoktól elkülönözve áll, mindamellett 
csak kevés oly jellemző állatfajjal b ír , mely amazokat is ne lakná.

A gerinczes állatok, a gerincztelenek arányában csak kevés faj által vannak 
képviselve, s ezek is erősebb testalkatuknál fogva megegyező égalji viszonyok 
mellett nagyobb téreken terjedvén e l, egy kisebb terjedelmű ország faunájának 
kevesebb jellemző adatot szolgáltatnak, mint a nagyszámú, s gyakran csak ki
sebb térekre utalt gerincztelen állatok osztálya.

Felső-Magyarország faunájára nézve megemlíthetők :

Az emlősök osztályából.
A kézszárnyuak (Chiroptera) rendjéből.

A Denevérek több fajai lakják hazánk szóban levő külön tájait, nevezetesen : 
a közönséges Denevér (Vespertilio murinus Sclireb.), az éjjelezö D. (V. noctula 
Daub.), késői D. (V. serotinus Keis et Blas.), hosszúfülü D. (V. auritus Greof.),
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Nathusius D. (V. Nathusii Keis: et Blas.), Nilson D. (V. Nilsonii Keis : et Blas.), 
Beckstein D. (V. Becksteinii Leisl.), Natterer D. (V. Nattereri Kuhl.), törpe D. 
(V. pipistrellus Keis: et Blas.); bajuszos D. (V. mystacinus Leisl.)[a kis Patkorr 
(Rhinolophus hyposideros Blas.) ; mind ezen fajok elterjedése a mérsékleti ég-öv 
ala tt, s Közép-Európában oly nagy , hogy azokat hazánk faunáját jellemző fa
jainak nem állíthatjuk.

A húsevők (Carnivora) családjából.

A közönséges Medve (Ursus arctos Lin). A kárpátalji rengetegekben, neve
zetesen : Trencsén, Liptó, Árva, Turócz, Zólyom, Szepes, Gömör, Máramaros, 
Ung, Abauj, s Zemplén hegységeiben még mindig tenyészik, hol évenként nem 
kis számú példány kerül kézre.

A Hiúz Macska (Felis Linx L.). Ezen napjainkban Európa erdeiben már 
igen ritka emlősfaj Zemplén megye felsőrészi erdeiben és Máramaros rengetegeiben 
még jelenleg is tenyészik, honnan a nemzeti Muzeum gyűjteménye számára 
1861-ik évben két szép példány küldetett.

A Vidra Menyét (Mustela Lutreola Keis : et Blas,) a menyétek egyik ritkább 
faja, mely rákokkal s halakkal élősködik, felső Magyarország folyói, és hegyi
csermelyei közelében, nevezetesen a Vág, Hibicza, és Garan mentében már né
hányszor találtatott.

Az őrlők (Rosores) rendjéből.

A havasi Mormoga (Arctomys Marmota Lin.) a központi Kárpátok magasla
tain, sziklás helyeken gyakori, hol azt magamnak is volt alkalmam észlelni, s 
átható füttyentéseit hallhatni.

A kerti Pele (Myoxus nitela Schr.). Ezen csinos Pele faj főleg Helvetiából s 
Francziaországból ismeretes; 1863-ban Nógrádmegye alsó részében Jobbágyi
ban egy egész családot öt fiatallal volt alkalmam egy fészekben találni , melye
ket elevenen Pestre a nemzeti Múzeumba hozván, egy példánya a bécsi császári 
Múzeumba vitetett fel.

A kétcsülküek (Bisulca) rendjéből.

A köszáli Zerge (Antilope rupicapra Lin.) a Tátra szirtes magaslatain tenyé
szik s néha meglehetős tálkákban látható. 1842-ben volt alkalmam az öt tó (ten
ger-szem) felett ezen deli állat néhány példánya látásában gyönyörködni.

A madarak osztályából.
A madarak kiváló testalkatuknál, repülő tehetségüknél, es vándor termé

szetüknél íogva még nagyobb téreken terűinek el, mint az emlősök. Ezen osz
tály nemei és fajai faunisticai adataim sorozatában főleg két szempontból szere-

A K A D . É V K Ö N Y V . X I . K . I V . D . 2
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pélnek : vagy mint olyanok, melyek hazánk állomásos fajai, de különben 
tenyészési térkörük Európa nem minden vidékeire terjed, s így más tartomá
nyokban ritkák ; vagy mint oly költöző fajok, melyek a távol éjszaki, keleti, 
vagy déli földrészekről majdnem évenként rendesen, vagy csak bizonyos kény
szerkörülmények közt látogatják meg hazánk téréit, s így megjelenésük hazai 
faunánkra nézve minden esetre érdekes, magok pedig a fajok reánk nézve ritkák. 
Oly kétségtelen fajt, mely hazánknak kizárólagos sajátja lenne, egyet sem 
ismerek.

A l é g i  m a d a r a k  c s o p o r t j á b ó l .

A ragadozók rendjéből.

Aquila fulva L . (parlagi Sas), Európa erdős sziklás hegységeiben elszórtan 
tenyészik, a kárpátalji vidékeket is lakja.

Aquila chrysaetos Naum. (arany Sas). Ezen ritkább faj gróf Lázár állítása 
szerint felső Magyarországban Koritnyicza vidékén lövetett.

Strix nivea Thumb. (hó Csuvik) Hazája e tekintélyes szép fajnak az éjszaki 
sark vidéke ; hazánkban igen ritka vendég, eddigelé csak Zólyom megyében, a 
Prasiva havason, s Beszterczebánya erdeiben találtatott.

Strix Uralensis Pallas (hosszúfarku Bagoly). Európa éjszaki tartományainak 
állomásos lakója, Svédhonban s az Urál hegységében gyakori, tél idején hazánk 
felső megyéit is meglátogatja, hol néha el is nyaral s költ. Beszterczebánya vidé
kén, s Máramarosban is gyakrabban észleltetett, általam a Bánság hegységeiben is.

Strix nisoria Wolf (karvaly Csuvik) állandó lakója az Urál hegységnek, 
honnan october s november havában Európa felsőbb vidékeit is meglátogatja, 
martius és aprilisben ismét visszatér; nálunk Petényi szerint Beszterczebánya 
mellett a Hajnahorában, észleltetett néhányszor.

Strix pygmaea Beckst. (törpe Csuvik) tenyészési térkőre főleg Oroszország, a 
helvetiai s stájer havasokon terjed el ; nálunk a kárpátalji fenyvesekben 
már több ízben észleltetett.

Strix dasypus Beckst. (gatyás Csuvik) ámbár e fajnak tenyészési térköre fő
leg nyugat-éjszakon terjed el, mind a mellett nem tartozik Európa közönséges 
madárfajai közé ; hazánk felső megyéiben gyakrabban fordul elő, honnan ma
gamnak is volt alkalmam azt néhány példányban megszerezhetni.

A hollófélékböl.

Fregilus graculus Cuv. (árva Barkály.) Tenyészési köre inkább a déli vidé
keken terjed el, közép Európában ritkább jelenség; hazánk felső sziklás vidékein 
is észleltetett ugyan, de csak gyéren.

Nucifraga cariocatactes L. (közönséges Csöntör) hazánk felső vidéki erdős 
hegységeiben közönséges; némely években september havában a budai erdő-
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ségben is volt e feltűnő viseletű fajt alkalmam számos példányban láthatni és 
megszerezni. Ezen faj fészkelése és tojománya nem rég ismeretes ; hazánkban 
1843-ban Petényi Salamon saját állítása szerint Zólyom megye Pojnik ésTisolcz 
helységei fenyveseiben fedezte fel először, megjegyezvén róla, hogy fészkét a 
fenyvesek éjszakoldali sudarain s azok sűrű gallyai közt elrejtve, mindig egy 
vastagabb ág tövében fa ágakból s gyökerekből galyabítja, s hogy ezen fészek 
a szűrke varjúéhoz hasonló nagy, lapos, s mohhal bélelt, melyben 3—5 tojás 
már april elején található. Ezen hagyományi iraton kivűl azonban Petényi után 
ezen madár fészkének, vagy tojásainak a magyar nemzeti Muzeum szerzeményi 
jegyzékében s annak gyjűteményében nyoma sem található. Több évvel későb
ben ugyan e madár fészkét és tojásait a franczia havasok fenyveseiben Abbé 
Cairé , Savójában pedig Tristám angol utazó találtak. — Végre 1862-ben 
Schütt E. waldkircheni német ornitholognak is sikerűit a Csöntör fészkét és to
jásait a Kandel hegység sűrű fenyveseiben 3500 láb magasságban feltalálni.

Az éneklőkből.

Turdus rujicollis Pallas (rőtnyaku Rigó) délkeleti Oroszország állandó lakója 
honnan néha-néha hazánkat is meglátogatja.

Turdus atrogularis Glogger (feketetorku Rigó) délkeleti Oroszország vidékein 
tenyészik. Pietruszky lovag Galiczia madarairól írt munkájában ezen ritka fajról 
irja, hogy alkalma volt azt a magyarországi Kárpátok hegylánczolatán is többször 
észlelni.

Emberiza pythiornus Pali. (fenyves Sármány) a ritkább fajok egyike, mely 
hazánk fenyveseiben mint vendég csak ritkán fordul meg. Valódi hazája az Ural 
hegység vidéke.

Fringilla nivalis L. (havasi Pinty). Az ó világ havasainak magaslatain te
nyészik, a központi Kárpátokon sem hiányzik, rideg téli időben az alantibb vi
dékeket is felkeresi, nálunk azonban sehol sem gyakori.

Pyrhula erythrina Pali. (karmazsin Pirók) Valóságos hazája Oroszország, a 
Volga és Don vidéke, szintén Szibéria, hol ligetes helyeken tenyészik; hazánkat 
mint vendég csak ritkán látogatja. — Petényi szerént ezen szép faj Gömör me
gyéből Tiszolcz környékéről került a nemzeti Muzeum madár-gyűjteményébe ; 
Szepes és Sáros felső részeiben egy párszor fészkelése, és tojásai is felfedeztettek.

Crucirostra pytiopsitacus L. (Kajdacscsőrü Keresztcsőr.) Éjszaknyugoti Amé- 
rika, s Európa fenyveseit lakja, felső Magyarország erdeiben a ritkább jelensé
gek közé tartozik.

Crucirostra taenioptera Glog. (szalagos Keresztcsőr) Ezen érdekes faj a távol 
éjszaknyugati földrészekről vonul némely évben közép Európába; így 1826-ban 
nagyobb csapatokban jelent meg felső Magyarország fenyveseiben is, honnan si
kerűit gyűjteményeinket néhány példánynyal gazdagítani.

2 *



12 A KÖZPONTI KÁRPÁTOK S EZEK NÉMELY ÁGAZATAI.

A kúszók csaladjából,

Tichodroma phoenicöptera Iliig (szirti Falkúsz). Ezen kiváló szép tollazatú 
fürge szárnyas, főleg a havasok mészkő-szikla falait kedveli, melyek hasadékai- 
ban fészkel, nem ritkán vonul azonban az alantiabb vidékekre is, hol tornyok, 
régi magasabb épületek, várromok falain le s fel kúszva és repkedve, keresi ro
var-táplálékát. Buda bástyafalain is volt alkalmunk e csinos állatkát néhány 
Ízben észlelnünk.

Picus leuconotus Beckst. (fehérhátu Harkály). Nyugatéjszaki faj, Oroszország
ban közönséges, Európa délibb tartományaiban igen ritka ; hazánk felföldi er
deiben, nevezetesen a Szitnya hegyén s Zólyom megyében gyakrabban észlelte
tek; a Kriván havas aljában magam is lőttem egy példányt.

Picus tridactylus Lacep. (háromujju Harkály.) Tenyészési térköre igen ter
jedelmes, hazánkban a ritkább fajokhoz számítandó; felső Magyarország fenyve
seiben tartózkodik. Beszterczebánya vidékéről több példány küldetett a magyar 
nemzeti Muzeum gyűjteményébe.

A fajdfélékből.

Tetrao medius Leisl. (közép Fájd). Ezen állítólag a siket és nyírfajd párosodá- 
sából eredett korcs faj , melynek önállóságát azonban korunk tekintélyes or- 
nithologjai elismerik, felső Magyarország rengetegeiben eddigelé csak gyéren 
észleltetek.

A gázló és úszó madarak nevezetesebb fajai hazánk délkeleti vidékein lévén 
inkább honosak, ezekből felső Magyarországra nézve csak keveset említhetünk 
meg, melyek történetesen nagyobb viharok alkalmával vagy esetlegesen elté
vedve felföldi vizeinkre vagy azok közelébe hajtattak ; ilyenek a

Mergus Serrator L. (hosszúcsőrü Búvár). Ezen faj az éjszaknyugati tenger
partokat, de e vidékek édesvízi nagyobb tavait is lakja, Dalmatia szigetein sem 
ritka ; hazánkban mint vándor csak ritkán mutatkozik, s még ritkábban felső 
Magyarország hegyes vidékein, hol Beszterczebánya közelében a Garam folyó- 
bán egy példány ejtetett el.

Colymbus arcticus L. (sarki Bugdár) az éjszaki sark vidékeinek állandó la
kója, honnan a rideg téli idő beköszöntésével, a szelidebb égalji vidékeket na
gyobb vagy kisebb csapatokban, néha egyenként is meglátogatja. A Kárpá
tok aljában nem csak fiatal, de korosabb, igen szép tollazatú példányokban is 
került már néhányszor az ottani vadászok birtokába, s onnan Reiner úr szíves
ségéből a nemzeti Múzeumba *s.

Lestris parasitica Keis. et Blas, (tényé Ganály) a távoli éjszaknyugati tengerek 
lakója, esetlegesen a Tátra-Füredi vidékre is vetődött, hol azt Reiner úr birtokába- 
ejtvén, a nemzeti Múzeumnak küldötte.
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A hüllők (Reptilia) osztályából.
Hazánk felföldi vidékein a hüllők osztályából leginkább csak oly nemeket 

és fajokat volt alkalmam észlelni, melyek hasonló helyiségeken hazánkban, 
úgy mint a szomszéd tartományokban is a közönséges jelenségekhez tartoznak. 
A mérges kígyókból a Kárpátokat csak egy faj lakja, s ez is csak ritkábban ta
lálható, ez a

Pelias herus Merr. (Berri Paizsócz) mely honunk lapályain igen gyakori. 
Sokkal jellemzetesebb e vidék faunájára nézve e törzsfajnak állítólagos válfaja, a

Pelias herus var. Prester Merr. (fekete Paizsócz). E koromfekete mérges álla
tot a Kárpátok jelentékeny magaslatain mintegy 5000 láb magasságban a tenger 
színe felett volt alkalmam észlelni , szinte ily helyiségeken találta azt néhai 
Hanák János a máramarosi havasokon.

A halak osztályából.
A pauczélosok (Cataphracti) csaladjából.

Cottus microstomus Heckel (kisszáju Kolty) a Tátra hegyeinek fövényes és 
sziklás fenekű tiszta patakjaiban él ; különben Galiczia és Oroszország némely 
hasonló természetű vizében is találtatott.

Cottus poecilopus Heck. (tüskelábu Kolty) nálunk a Tátra patakjaiban, s a 
Poprád vizében tenyészik, különben Galiczia, Bukovina, sőt a Pyrenei havasok 
hasonnemü csermelyeiben is észleltetett már.

A szemlingfclék (Salmones).
Magasabb s terjedelmesebb hegytörzseink hideg csermelyei s folyói négy

féle szemling-faj által vannak népesítve ; ezek a
Thymalus vexillifer Agass. (zászlós Timalkó). E faj nálunk a Poprád és Vág 

vizeiben tenyészik.
Salmo fario L . (pisztráng Szemling). Ezen általában igen elterjedt faj , té

ny észésének megfelelő helyiségein, a nagyobb hegységek s erdőségek tiszta, hi
deg vizeiben csaknem mindenütt honos.

Salmo Salar L. (Lazacz Szemling) hazánkban csak a Poprád vizéből is
meretes.

Salmo Hucho L. (huhkó Szemling.) A Dunát, s az abba ömlő némely folyó- 
inkat lakja ; csak gyéren jön elő.

A gerincztelen (Evertebrata) állatok seregéből.
A gerincztelen (evertebrata) állatok serege, a gerinczesekét számra nezve 

sokszorosan meghaladván, faunánk érdekében több, s részint jellemzetesebb ada
tokat szolgáltat mint amaz

A KÖZPONTI KÁRPÁTOK S EZEK NÉMELY ÁGAZATAI.
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A rovarok (Insecta) osztályából.
A Pikkely-röpítek (Lepidoptera) rendje a havasi magaslatokban ugyanazon 

fajok által van képviselve, melyek hasonló helyiségekben másutt is tenyésznek. 
Többszöri ott létem alkalmával nem találkoztam más fajokkal, mint a melyek az 
osztrák és stájer havasokon is honosak, ilyenek például az itt szemlélt Arsilache, 
Dia, s Euphrosyne. Csillérek (Argynnis) a Melampus, Cassiope, Pyrrha, Psodea, 
Medusa, Medea, Ligea, Euryale, Goante, Gorge, Manto s Tyndarus Szcmóczök 
(Erebia), s általában a nappali pillangók nemeinek több más fajai is. Az éjenczek 
(noctuini) csoportjából itt észlelt kevés fajok szinte csak e tényt bizonyítják.

A Téhelyröpüek (Coleóptera) rendjére nézve nagyobb változatosságot és 
némi eltérést tapasztalunk a Tátra és a fenidézett havasok között; ezek rendjéből 
néhány oly fajjal találkozunk itt, melyek eddigelé másutt vagy épen nem, vagy 
csak igen ritkán találtattak ; az előbbiek mint faunánk sajátjai első helyen álla
nak, mig az utóbbiak sem kis érdeket kölcsönöznek honi faunánknak. Méltó el
ismeréssel említem meg e helyen Miller Lajos bécsi természetbúvár tudományos 
érdemét, melyet az 1858-ik év nyarán a központi Kárpátok téhelyröpü-rovarai 
kifürkészése érdekében szerzett magának, ki is e részbeni buvárlatai eredményét 
1859-ik évben közzétette, s e tekintetben nem csak saját eddigelé kéziratilag 
feljegyzett tapasztalatimat igazolta, de a Kárpátok rovar-faunája ösmeretét 
uj adatokkal is gyarapította. Mind a mellett a Tátra faunájának jellemzetes fajai 
az itteni rovar-tenyészet általános meddőségénél fogva csak kevésre szorítkoz
nak, ezek közül mint olyanokat felhozhatjuk :

A fntonczfélékböl (Carabici).

Nebria tatrica Mili. (Tátrai Gödér). Ezen ujant felállított faj, a felfedező ál
tal 1859-ben a bécsi rovarászati folyóiratban J) a fenidézett néven íratott le. * 2)

Patrobus tatricus. Mili, (tátrai Horva) Ezen fajt 1852. évi kirándulásom al
kalmával a Tátrán a Fölka-völgy mentében az úgynevezett fűvészkert közelében 
mintegy 6000 láb magasságban a fűben heverő kövek alatt, számos szerecsen 
Röpér (Pterostichus maurus) társaságában találtam; első pillanatra gyanítány 
hogy új faj lehet, s igyekvém minél több példányban összegyűjteni, de daczára 
ebbeli igyekezetemnek, a meddő gránit talaj itt is meghiusítá reményemet, s csak 
néhány példányra teheték szert; ezekethonn közelebbről megvizsgálván, igazolva 
találám sejtelmemet, hogy e faj egészen különböző az eddig ösmert Horva fa
joktól, mint új fajt le is irám tehát, és a Magyar Tud. Akadémiában 1853-ban

*) Wiener Entomolog. Monath-Schrift III. 1859. p. 304.
2) Ezen fajnak, valamint jelen munkám szövegében még előfordulandó más új, vagy honi faunánkat 

jellemző fajoknak részletes megismertetését értekezésem második szakában adandóm.
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felolvasott értekezésemben Patrobus ccirpaticusnak neveztem ; illető értekezésem 
azonban mindekkorig kéziratban maradván, Miller úr elnevezési elsőbbsége ju
tott érvényre. E faj eddigelé kizárólagos sajátja a Tátra hegységnek.

Carabus sylvestris var. glacialis Mili, (erdei Futoncz válfaja jegi F.) Ezen 
fajt az előbbivel ugyanegy alkalommal s csaknem azon helyiségeken gyűjtöt
tem néhány példányban, s azt, mint későbben Miller úr is, az erdei Futoncz vál
fajául ismertem el, melytől azonban, némi csekélyebb jellegein kivül, élénk sár
gába játszó zöld színezete által eltér ; ily minőségben eddigelé csak a Tátra 
magaslatain észleltetett.

Carabus obsoletas Sturm (változatosFutoncz). Ezen faj színére és nagyságára 
nézve igen változékony, minek következtében az egymástól eltérő példányok 
mind megannyi külön fajokul Írattak le. 1815-ben legelőször Sturm Jakab, egy 
fekete példány után, azt a fen-idézett név alatt írta le 5). 1825-ben Dr. Palliardi 
ugyan-e fajt kissé eltérő jellegénél fogva (fekete röptyűk kék párkánvzattal) 
Carabus carpaticus név alatt adta k i3 4); valamivel későbben Dr. Zavaâzky a Kár
pátok galicziai oldalán talált szép, zöld-zománczos példányait Carabus Sacherinek 
nevezte. Ezen érdekes fajt a Kárpátok mellék nyújtványain, nevezetesen Bártfa 
vidékin, s Trencsén megye Krasznanye hegységében is találtam ; újabb időkben 
felső Silesia Lissa-hora hegységében, valamint a máramarosi és erdélyi hegylán* 
czolaton is külön szín-változatokban találtatott.

A szóban levő Carabus obsoletus válfaja a szinte Palliardi által leírt
Carabus eucromus (díszszínti Futoncz) a Bánság havasainak sajátja, mely a 

törzs-fajtól főleg állandó kisebb testalkata által különbözik.
Carabus Fabricii Panz : (Fabricius Futoncza). Ezen faj a stájer havasokon 

sokkal gyakoribb mint a Kárpátokon és Trencsén megyei hegységekben, hol a 
kék vagy zöld színbe játszó példányok helylyel-lielylyel kövek alatt találhatók

Calathus metallicus Fab. (érczfényü Tekeny) a Tátra magaslatain csak gyé
rebben látható, ellenben a bánsági havasokon nagy számban jön elő.

Steropus rufitarsis Dej. (rőtcsőrü Nyéd) E helyiségeken csak egyenkéntes ; 
valódi hazája a bánsági s erdélyi havasok, bár közelebbi időkben egyes példá
nyokban, a silesiai hegységben is találtatott.

Pterostichus fossulatus Schönh. (gödörcsés Röpér). Ezen faj, mel}7 a Kárpátok 
egész hegylánczolatán elterjedt, az éjszak és délnyugoti havasokon is tenyészik.

Pterostichus foveolatus Duft. (üregcsés Röpér). E faj tenyészés-helye a felső- 
havasi táj, a Tátra bérezem kivül, még csak délkeleti havasainkon, és Silesia 
hegymagaslatain találtatott.

Pterostichus (Haptoderus) blandulus Mili, (szende Peczők). Ezen uj táj eddig-

3) Jákob Sturm’s Deutscblands Insecten III. 70. 23. t. 59. a. A.
4) Palliardi. Beschreibung zweier Decaden neuer Carabicinen 3. t. i. fig. i-a.
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elé a Kárpátok kizárólagos sajátja, felfedezője Miller úr azt csak kevés példány
ban s állandóul a havasok csúcsa közelében találta.

Trechus pulchellus Putz. (deli Ftirgöncz) felső havasi faj, mely helylyel-hely- 
lyel hasonló helyiségeken másutt is honos.

Tr echus micropthalmus Mili. (paraszemiiFürgöncz). Ezen, szervezeténél fogva 
igen érdekes új faj, Miller úr által a Kotlicska havas-csúcs-alji völgyeiben csak 
két példányban fedeztetett fel.

Bembidium (Leja) glaciale Heer (jegi Könye) a felső havasi táj lakója, mely 
helyiségén közép Európa más havasain is gyakori.

A holyvafélékböl (Stapliylinidae).

Homcdota alpicola Mili, (havasi Homa) Miller úr felfedezése, ki azt a Rohács 
havas csúcsa alatt a hómezők szélein kövek alatt találta.

Quedius cincticollis Kraatz (szegélyzett Kúrkász). Leihelye a Kotlicska 
havas magaslata ; ugyané faj a karinthiai és erdélyi havasokon is észlelte
tek már.

Stenus glacialis Heer. (jegi Nyüzgér) tartózkodási helye a hómezők közelé
ben van, hol azt nem ritkán találhatni.

A birrhafélékböl (Byrrhidar).

Morychus transylvaniens Suffr. (erdélyi Tekőcz) öt és hat ezer láb magas
ságban a hómezők közelében, moh alatt, vagy azon, s sziklákon mászkálva. A 
kárpáti, máramarosi, valamint délkeleti havasainkon is honos.

A csajvafélékböl (Scarabaeidae).

Aphodius discus Schmidt (korongos Ganajócz) Európa központi havasait is lakja.

A szökcsérfelékböl (Elateridae).

Cryptohipnas frigidus Kiescnw. (dermedező Rejtike.) Terjedési köre szinte a 
magasabb havasok tájára szorítkozik.

Az orrmanyosak (t'urcolionidae) csaladjából.

Polydrosus paradoxus Stierlin. (különcz Dércse). Helvetia hegységében is 
találtatott ; a Kárpátoknak Demenova völgyében talált példányai a helvetiaiak- 
tól némely csekélyebb jellegekre nézve eltérők.

Liophloeus gibbus Schön. (domború Poha). A Tátrán a henye fenyő tájékán 
kövek alatt tartózkodik.

Otiorhynchus corvus Schön. (holló Fogorr). Ezen faj hazánk faunájának sa
játja, a Kárpát alsóhavasi erdős hegységeit lakja, hasonló helyiségekben az er
délyi havasokon is találtatott.
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Otiorhynchus obsidianas Sch.— O.perforatus Bedt. (Obsidián Fogorr.) Eddigelé 
csak a Kárpátok hegylánczolatán és az erdélyi magasabb hegységekben találtatott.

Otiorhynchus graniventris Mili, (szömcsés Fogorr.) Faunánkra s általában 
az egész rovar faunára nézve új szerzemény, melynek felfedezése Miller úr ér
deme, ki azt egyenként a fensőhavasi tájon kövek alatt találta.

Otiorhynchus alpigradus Mili, (szirti Fogorr.) Ismét egy új faj. melyet 
Miller úr ismertetett meg. Tartózkodási helye a Bohus és Djumbier havasok 
szikla-gerinczei, hol az mohon és köveken jön éld; — más helyeken eddigelé 
nem észleltetett.

Pissodes scrabicollis Miller (érdestorju Szurkocs). Ezen faj, mely már korábbi 
időkben az osztrák havasokon találtatott, 1858-ban a Djumbier havas-alyi tájékán 
is gyűjtetett néhány példányban.

A zományíelékből (Chrysomelinae).

Chrysomela nivalis Heer. (hó Zomány). A havasok állandó lakója, kövek 
alatt tartózkodik.

Chrysomela Islándica Ger. (izlandi Zomány). A felső havasi tájon egyenként.
Oreina senecionis Schaum. 0. venusta Suff., 0. melanocephala, 0. intricata, 

délkeleti havasainkon, s nagy részt Európa központi havasain is honosak.
A Kárpátok hegy-nyújtványai rovarokra nézve gazdagabbak, mint magok 

a Tátrák. Sáros és Zemplén megye felső vidékein több évvel ezelőtt volt alkal
mam nevezetesen a Krajnyán entomologiai tárgyakat gyűjtögetni, s mindig 
kellemesen emlékszem vissza azon érdekes faunistikai jelenségekre, melyek 
alkalmat nyújtottak gyűjteményeimet több érdekes felföldi fajokkal, kivált az 
ormányosak családjából szaporítnom. E vidék nevezetesebb fajaiként megemlí- 
tendők : a

Liophloeus chrysopterus SchÖn. L. lentus Germ. és L. pulverulentus SchÖn. 
(aranyfényti, lassú és poros Poha), melyeket változékony színárnyalatokban Ho- 
monna hegységében találtam ; nem különben a Tropiphorus cinereus Sch., Tr. 
micans Sch. (hamvas és csillámló Fogancs), 0pilus pallidus Oliv. (sápadt Szöszér), 
Tillus unifasciatus Fab. (egyszalagu Tepér), Hedobia pubescens Oliv. (pelyhedző 
Bolyga) stb.

Máramaros, és Bereg megye érdekes területei még alig részesültek szakava
tott állattani buvárlatokban ; azon kevés tárgyak között, melyeket a korán el
hunyt fáradhatatlan természet-búvár Hanák János M. Sziget vidékein gyűjtött, 
már is egy új rovar-fajt volt alkalmunk felfedezni, ez az Ormányosak családjá
hoz tartozik, s általunk mint eddigelé ismeretlen faj feltalálója emlékére

Omias Hanákii (Hanák Sergé-je) név alatt iktattatik a rendszerbe.
Chrysomela globipennis Suff. (gömbölyded Zomány). Ezen ritka faj hazánkban
A K A D . ÉV K Ö N Y V . X I . K . IY . D . 3
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a máramarosi hegységben találtatott ; e helyiségén kivül, csak még Moldvában 
észleltetett.

Sáros megyében Eperjes vidékén volt alkalmam a szövönczök családjából a 
Glyphidia crenata Esp. (csipkés Lenyhért) találnom, mely faj Európa mérsékleti 
égalja alatt nagyobb térkörön ugyán, de eddigelé leihelyein mindenütt csak 
egyenként észleltetett.

Zemplén megye Sztára vidékén a Hadena aliena Hüb. (idegen Bara) volt 
egyik fő tárgya rovarászati észleleteimnek.

A Kárpátok nyújt ványainak más ágazatait is óhajtám faunisticus szempont
ból megvizsgálni, főleg pedig Torna megye vadregényes szádellői völgyét, 
mely hazánkra nézve a maga nemében valóban páratlan; s csak néhány évvel 
ezelőtt sikerűit ebeli szándékomat teljesítnem.

Torna mezővárosnak tövében, délnyugatról felnyúló keskeny völgy lilétek 
küllőszerüleg futnak össze, s az e völgyeket alkotó hosszas dombok párvonalai 
itt apróbb partokká törődvén, ezeknek hullámzatos tömege — a tájnak nyíltabb 
alakot kölcsönözve — terjed keleti irányban, hol a láthatárt ismét a Kassa-vidéki 
kékellő hegyek képezik. — Tornától azonban észak felé közvetlenül tömörebb 
s magasabb hegyláncz homlokzatos hosszú vonala emelkedik, melynek tetejéről 
7—8 mértföldnyi fennsík terjed egész Szomolnokig.

Az utólsó erőszakos föld-alakulás alkalmával kellett történnie, hogy a du
lakodó elemek roppant hatalma hosszú keskeny nyílást szakított e hegytömb 
szikladerekában, mely nyílás e vidéken szárpataki, vagy szádelöi völgy nevét 
viseli, e kettős elnevezés onnan származván, hogy a fensíknak egy Szárpatak 
nevű forrásvize rohan végig a völgy szirt talaján, s Szádelő falunál szabadúl ki 
nyíltabb térre, mely magyar ajkú helységnek szerény házcsoportozata épen a 
völgy szoros torkolatánál, úgyszólván annak torkában fekszik.

Ha e festői szépségű s természetrajzi szempontból nevezetes völgy kevéssé 
ismeretes, annak oka csak ott keresendő, hogy ez hazánkat, s ennek is a gyors 
közlekedési vonaloktól távol eső részét, nem pedig a külföldet diszíti, hol annak 
idegen touristák már rég kellő hírnevet fogtak volna szerezni. Csak néha-néha 
vetődik ide egy-egy természet-kedvelő, kiknek egyike minden kétkedés nélkül 
állítá, hogy Helvétia hótakart tetői közepette alig találni egy darabon ily sok 
természeti szépséget“egyesítő vidékre.

Én, ki több év előtt hallottam a szádelöi völgyről egyet-mást említni, 
1853-ik év nyarán kerestem azt fel először, s oly élvdús néhány napot tölték 
ott, hogy azok ismétlésének vágya 1856-ban és 1860-ik évben a távoli főváros
ból ismét oda vitt ; s bár feladatom a faunisticus érdekbeni kutatás volt, a hely 
sajátságos szépsége oly hatást gyakorolt reám, hogy mielőtt ezen tapasztalataim 
előadásába kezdenék, önök engedelmével egy tollrajzu vázlatot kísértek meg, 
mely egyébiránt megfejtéseid is szolgálhat ama körülménynek, hogy a síkföld
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ről e völgyön felhaladva, annak ölében rövid út után már az alsóhavasi tenyé
szetre találunk.

E nyílás, szikla-hasadék, szoros, szóval a szádelöinek, vagy szárpatakinak 
nevezett völgy egyik külső' fősajátsága az, hogy mintegy két órai gyalog úttal 
s így alig észrevehető fokozatos emelkedéssel visz az imént említett s Szomolno- 
kig terjedő fensíkra. Az emelkedés jelentékenységének azonban meglepő tanú
sága az, hogy mig len hatalmas dió, ihav, bük, gyertyánja, mogyoró, veres gyűrű 
s más lombos cserjék csoportozata közt indúlunk el, valamivel fönebb, a ma
gaslatok szikla-medenczéiben helylyel-helylyel már egy-egy tiszafát (taxus 
baccata) pillantunk meg, mig a völgy fenső részébe érve, ennek észak-nyu
gati hajlását szálas fenyő erdőkkel látjuk borítva, bő munka-anyagot nyújt
ván ezek az itt létező ftírészmalomnak, melynek kerekeit a zsilipre fogott Szár
patak hajtja.

Szádelő helység utolsó házai közöl mindjárt a völgy torkolatába lépünk, 
mely elején tágabb s egyre keskenyedik annyira, hogy helyenként alig 3—4 
ölnyi széles a meder ; sez30 — 40 öl magas, meredek, nagyrészt függirányos szik
lafalak közé szorúlva, ekként még keskenyebbnek tűnik fel.

A Szárpatak e meder hajlásaihoz képest intézi vad rohanását, s mint pajzán 
gyermek, — ki csendesen nem képes járni, — szikláról sziklára néhol több láb- 
nyi magasságról ugorva, számtalan kis zuhatagban törik meg ; mig helyenként 
kissé pihenve terjeszkedik el szélesebb és csendesebb patakká, s ekkor ismét a 
vándor útját zárja el, arra kényszerítve őt, hogy kőről kőre ugorva vagy a rajta 
átfektetett keskeny faderékon tegyen testegyensúlyozási gyakorlatot.

A délről egyenesen északnak irányuló völgy torkolatánál feltekintve, jobbra 
és balra két óriási sziklatömböt látunk, melynek alakzatából s színvonalas állá
sából nyilvánvaló, hogy egykor tömören összefüggők valának, s hogy elemek 
hatalma törte közöttük a kapuszerü nyílást. Meredek kopár szürke mész szirtfa- 
lak között, melyek mögött ismét mások emelkednek, foly útunk a Szárpataknak 
hol jobb hol bal partján, s néha csak talpalatnyi szárazon, majd kisebb szakadé
kon kell átbújnunk, mert útunkat egy szikla-óriás állja, minő az alakjáról túró
kúpnak , túrókönek nevezett s a völgy meder közepén álló magas kőszál ; majd 
ismét roppant szirtdarabok közt kell másznunk, melyeket vihar s az idő vas foga 
választott el a faltól s 20 — 30 ölnyi magasból a völgybe sodort le; felnézve még 
látjuk az omlás helyét, s a fa gyökereit, melyek a hézagból kinyúladozva, laza 
alapjukkal együtt utánomlással fenyegetődznek.

Ily minden lépten új színezetű változatos képek közt mintegy másfél órai 
gyalogmenéssel érünk a völgy felső torkolatához, mely egy lapályos térés ma
gaslatba, kétségtelenül őskori víztartó medenczébe nyílik, s folytatolagos irány
ban egy kies, növénydús völgygyé változik; ennek közepe táján érjük el a már 
említett fűrészmalmot, melyen túl a völgy erdőlepte hegység között északnyu
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gatnak irányúi, hol a lombos erdőséget kivált a nyugatészaki oldalon fenyvesek 
váltják fel, alkalmas lakhelyül szolgálván az itt tanyázó őzeknek, valamint a 
szomszéd lucskai és falucskai határok zabvetéseit s marháit gyakran pusztító 
medvéknek is.

A völgy eme felső részét a rovarok osztályából közönségesebb hegyi s er
dei fajok lakják, ilyenek: a Cicindela hybrida Fab. (korcs Czingolány), Cychrus 
rostratus L. (csőrös Lapacs), Carabus convexus F. C. violaceus L. C. intricatos 
L. (domború, violaszínü, és bonyolt Futoncz), Molops terricola Fab. (földi Hód- 
arcz.), Omaseus mêlas Creutz. (fekete Csatang.), Pterostichus obion go punctatus 
Fab. (hosszanpontozott Röpér.) Abax striola, A. ovalis, (vonalcsás, és tojásalaku 
Gernye), Steropus aethiops Panz. (szerecsen Nyéd), *Hylobius pineti Fab. (fenyő 
Burcsa.), Rhagium mordax Fab. (maró Nyakar), Leptura sanguinolenta Fab. (vör- 
heny Karcsa), s más ezekhez hasonló közönséges fajok.

Mintegy órai távolságra ezen völgy alsó délkeleti torkolatában, melyet sze- 
lidebb lombos növényzet jellemez, több érdekes tárgyakon kivül, három oly 
állat-fajra akadtam, melyek hazánk más vidékein vagy igen gyéren, vagy épen 
nem tenyésznek ; az előbbiekhez tartozik a

Pleretes matrönula Lin. (tisztes Tombak), mint olyan, melyet eddigelé ha
zánkban még csak a közeli kassa-eperjesi s a távolabb hikari hegységben talál
hattam fel; ezen Közép-Európa téréin csak szórványosan tenyésző faj, most már 
kétségtelen honosa hazánknak is. E helyiség faunisticus jelentőségét meg inkább 
emeli az általam itt felfedezett

Carabus blandus Frivald. (szerény Futoncz), igen érdekes válfaja a bánsági 
hegységben tenyésző Carabus montivagusn&k; és a puhányok osztályából egy 
új zárászfaj; Clausilia chlatrata Possmess. (rácsozott Zárász.) Ezen faj az erdélyi 
Claus. Bielcziihez annyira hasonlít, hogy csaknem együvé tartozónak lehet 
tartani.

Ezen érdekes két fajból a völgynek fenső részében az ottani fűrészmalom 
felett egy példányra sem akadhattunk; tenyészésük valószinüleg a völgy dé
libb helyzete által feltételeztetvén, csak ezen kedvezőbb helyiség csekély terére 
szorítvák.

A vadregényes szádelői völgytől néhány órányi távolságban találjuk az 
Európaszerte elhírhedett nagyszerű aggteleki barlangot, melynek ágazatai, te
kintélyes termei s tündéries csepkő-alakzatai többek által lévén már leírva, 
részemről annak csak faunistikai tartalmára szorítkozom. Többszöri szorgalmas 
kutatásunk folytán benne a következendő érdekes élő barlangi állatokat találtuk :
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Az emlősök osztályából, a kézröpüek (Chiroptera) családjából.

Miniopterus Schreibersii Natterer. (Schreibers Denevére). Ezen faj még a bar
lang mélyebb ágazataiban is számtalan példányokban tanyázik.

A rovarok osztályából, a téhelyröpüek (Coleóptera) rendjéből a holyvák, (Staphilini)
családjából.

Quedius fulgidus Fab. var. nigra (csillámló Kurkász, fekete válfaja). Ezen 
válfaj alig található más helyiségekben, mint épen a barlangokban.

Az izállatok (Arthropoda) csoportjából, a pankányok (Arachnida) osztályából, a kol-
lancsfélék (Ixoda) családjából.

Escliatoceplialus gracilipes Fraun (karcslábu Rejlér) és 
Haemalastor gracilipes Fraun. (vékonylábu Vérszíp.) E két barlangi kol- 

lancsfaj a krajnai barlangokban is lakik, — denevéreken éló'sködik.

A héjjanczok (Crustácea) osztályából, a váltlábuak (Amphipoda) rendjéből, a markasz-
félék (Gamarina) családjából.

Nyphargus Stygius Schiödte. (pokol-Vakrák), mely szintén a krajnai barlan
gok vizeiben is észleltetett.

A héjjanczok hasonlábu (Isopoda) rendjéből, az ászka-félék (Oniscidae) családjából.

Titanithes graniger Friv. J. (szemercsés Vakász). Végre

A gyürünyök (Annulati) osztályából, a lábnélküliek (Apoda) rendjéből, a nadályfélék
(Hirudinae) családjából.

Typhlobdella Kovátsii Diesing. (Kováts Vakóczája.) E vak nadályfaj kizáró
lagos sajátja az aggteleki barlangnak, melynek vizeiben tenyészik.

A barlang bejárási homlokzatát képző mész sziklafalon a

Pikkelyröpüek rendjéből, a szövönczök (Bombycidae) családjából.

Nudaria murina Esp. (egérszinü Puczér) néhány példányát találtam, me
lyek hernyója az itteni sziklákat borító közönséges zuzmón éló'sködik. E fajt 
hazánkban legelőször e helyen fedeztem fel.

Hazánk felföldi faunája lévén szóban, rövideden megemlítendőnek tartom 
még Zólyom megye Szliács vidékét, hol 1840-ik évben kirándulásom alkalmá
val a fürdők közelében több más éjjeli pilléken kívül a nem mindennapi

Polia polymita L. (hintett Derécz) számos bábjaira akadtam, éjjeli fürké- 
szések alkalmával pedig az igen ritka

Agrotis birivia Syst. Ver. (ovatos Mezőcz) néhány példánya birtokába ju
tottam ; Beszterczebánya közelében pedig a regényes Hermanezi völgyben a 
szinte ritkább
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Cuciillia campanulae Frey. (csengetyűkei Csuklyász-t) volt alkalmam meg
szerezni ; ez utóbbi két fajjal hazánkban eddigelé másutt sehol sem találkoztam. 
Tenyészési térkörük Európa más tartományaiban is korlátozott.

A puhányok (Mollusca) osztályából.
A bigafélékból (Helicidae).

Helix bidentata var. dibothrion Friv. (kétdudoru Biga) törzsfájánál majd 
kétszer nagyobb dudorodásai szembe ötlők ; ily kitűnő alakban csak is Erdély
ben, és az éjszaki Kárpátok hegy-nyújtványain jön elő.

Helix vicina Rossm. (szomszéd Biga). Ezen faj ismét Erdélyben, és akárpát- 
alji hegylánczolat némely helyein jön elő.

Helix cingidella Rossm. (övecskés Biga). Ezen ritkább fajt a központi Kárpá
tok mészszikláin találtam; e helyen kívül még csak Bukovina és Volhynia 
hegységeiben észleltetett.

A központi Kárpátok és ezek ágazatai faunáját érdekessé teszik, részint 
azon felhozott állat-fajok, melyek már napjainkban az európai ritkaságokhoz tar
toznak, mint a:
Hiúz (Felis lynx L.) ;
részint olyanok, melyek ismét csak a távol keleten honosak, mint a:
Strix nivea Thunb. Emberiza pythiornus Pali.
Turdus ruficollis Pali. Tetrao medius. Leisl.

„ atrogularis Glog.
vagy végre, és főleg oly fajok, melyek e vidéknek s a j á t j a i ,  ilyenek a: 
Nebria tatrica Mili. Patrobus tatricus Mili.
Carabus montivagus var. blandus Friv. Haptoderus blandulus Mili.
Trechus microphthalmus Mili. Homalota alpicola Mili.
Otiorhynchus graniventris Mili. Otiorhynchus alpigradus Mili.
Omias Hanakii Friv. (új fa j). Typlilobdella Kovátsii Diesing.
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n.
A bánsági hegység és vidéke.

Tekintsük most már meg faunistikai adataink érdekében a tágas bánsági 
begybirodalom lánczolatát s annak külön helyiségeit.

Honunk felföldi hegyi faunáját hazánk délkeleti hegysége faunájával Össze
hasonlítván , ez utóbbit változatosságára, valamint sajátságára nézve is sokkal 
gazdagabbnak találjuk. Az itteni havasi hegytörzsnek véghatárszéli kúpjai, a 
7000 láb magasságú Sarko, Gugu, Muraru mintegy dúczot képeznek, melyből 
a bánáti alpesháló kibontakozik ; — ezen terjedelmes hegycsoportozat, kedvező' 
égalji viszonyainál fogva, nagy mérvben bír mindazon kellékekkel, melyek 
úgy a növényzetnek, mint a különféle állatok tenyészésének kitünőleg kedvez
nek ; ezen kedvező viszonyokat több évvel ezelőtt az akadémiai Évkönyvekben 
ily czím alatt „Párhuzam a szepesi Kárpátok és a bánsági havasok között“ bő
vebben fejtegettem.

Az itteni fauna főleg Európa délkeleti faunáját jellemzi ; a határos Erdély 
s a szomszéd európai török birodaloméval sok tekintetben megegyez, mig más 
részt, kivált az alsóbb rendű állatok osztályából több oly fajokkal is találkozunk 
itt, melyek a Volga vidékét, Európa délibb tartományait, Olasz- és Franczia- 
ország téréit lakják. Ha már ezen észleletek az állatok földrajzi elosztására nézve 
érdekesek, annál nagyobb jelentőséggel bírnak e helynek kiváltságos saját fajai, 
melyek eddigelé épen csak innen ismeretesek.

Nem tűzvén ki feladatomul sem központi Kárpátok, sem a délkeleti bán
sági hegység kimerítő faunáját jelen munkámban előadni, tervemnek megfele- 
lőleg itt is csak az érdekesebb faunisticus jelenségekre szorítkozom.

Mi az emlősöket illeti: a bánsági havasok természeti alkatásuknál fogva, hol 
a havasi csúcsok csak jelentéktelen szikla-csoportozatokkal díszítvék, nem épen 
kedvezők az

Antilopé rupicapra L. a Zergék tenyészésének. Többszöri fenlétemkor egy
szer sem volt alkalmam azokon Zergéket látni, biztos adatok után állíthatom 
azonban, hogy a havasok ezen saját lakóira itt is sikeres vadászatok történtek ; 
nézetem szerént ezen sebes iramú állatok alkalmasint csak esetlegesen jönnek 
át a szomszéd erdélyi szikladús Retyezát ormairól, hol köztudomás szerént 
állandó tenyész-helyük létezik. Az
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Ardomys marmota L. (havasi Mormoga) e szelidebb természetű havasi tör
zsön hiányzik.

Az alhavasi táj rengetegeiben van az
Ursus arctos L. (közönséges Medve) nem igen ritka e vidéken ; gyakran 

volt alkalmam a mehádiai, pecsinecskai, és korniarévai nép panaszait hallani, 
hogy marháikban, de főleg kukoricza-ültetvényeikben nem csekély kárt okoznak.

A kézszárnyuak (Chiroptera) rendjéből.

Vespertilio (Miniopterus) Schreibersii Natter. (Schreibers Denevére) e vidék 
barlangjaiban és szikla-üregeiben gyakori.

Vespertilio Capacinii Bonaparte (Capacini Denevér-je) Kollenati szerént 
ezen ritka faj, mely eddigelé csak Sardiniában és Siciliában észleltetett, a ko- 
lumbácsi barlangban is jön éld.

A madarak osztályából.
Gypaetos barbatus Cav. (szakállas Orvaly). E faj Európában főleg a nagy- 

terjedelmü helvetiai havasokat lakja, s csak ritkábban látogatja meg a tyroli, 
s más központi havasok bérczeit; a Tátrán eddigelé nem észleltetett. Hogy az 
erdélyi havasokon s azok környékén előjön, az most már kétségtelen, miután 
gróf Lázár Kálmán állítása szerént csak a közelebbi években e hegységben há
rom példány ejtetett el; minthogy pedig az erdélyi havasok közvetlen lánczo- 
latban vannak a bánsági szinte tetemes magasságra emelkedett havasi törzszsel, 
alig lehet kétkedni, hogy e könnyű reptti hatalmas ragadozó, vadászkalandjait 
e szomszédvidékre is ki ne terjeszsze.

Neophron percnopterus ¡Savig, (feketeröpű Korács =  egyiptomi Keselyű). Ezen 
faj csak gyéren van itt képviselve, alkalmasint Törökországból (hol igen gya
kori) származik ide. A Duna szoros völgyében volt alkalmam e fajt néhányszor 
párosodási időszakában észlelni ; tudtomra hazánk más vidékén eddigelé nem is 
észleltetett.

Vultur fulvus Lin. (fakó Keselyű) a Duna szoros vidékin igen gyakori, hol 
a meredek sziklák üregeiben költ; 1865-ik Júliusban a Vurvu Bábi alatti völgy
ben egy marha-hulla közelében 50—60-at láttam csaportosiílni.

Strix Uralensis Pali. =  macroura Natt. (uráli Bagoly). Az Allion hegység 
erdeiben egy egész családra akadtam, midőn épen a tojó fiókáit fészkökből ki- 
repíté; ez alkalommal két példánynak birtokába jutottam.

A Hüllők (Reptilia) osztályából.
Testudo graeca Lin. (koczkás Teköncz.) a Duna-völgyi, s a közeli hegység- 

erdeiben gyakori.



A BÁNSÁGI HEGYSÉG ÉS VIDÉKÉ. A FELSŐ HAVASI TÁJ. 25

Vipera amodytes Lin. (varancsorr vagy homoki Vipera). Ezen mérges állat 
e vidéken igen gyakori, berkes, és erdős helyeken kövek s fatörzsek alatt lap
pang, s mérges marása által nem ritkán állatokra s emberekre veszélyt hoz • 
nyugalmas lomha természeténél fogva támadólag nem lép fel, s csak akkor 
harap, ha vagy történetes nyugtalanítás, vagy akaratos ingerlés által védelmi 
állapotba jut. — Kellő óvatosság s ügyesség mellett elevenen is kézre lehet kerítni, 
mi magamnak is többször sikerűit. E mérges fajon kivtil több ártalmatlan Sikló 
(Coluber) faj is lakja e vidéket, például: Coluber Aesculapii (Eskuláp Sikló) C. tes
sellatus (koczkásS.) Col. flavescens (sárgás Sikló), melyek itt kivált a sziklás déli 
hegyoldalokban feltűnő nagy példányokban láthatók.

Mi már az itten észlelt alsóbb rendű állatok helyiségét vagy állomását illeti: 
ezt ha nem is kivétel nélküli határozottsággal, de mégis feltűnő következetesség
gel látjuk a hegyi tájak különböző emelkedése által szabályozva ; e tekintetben 
a magasság külön határait négy fokozatban jelöljük ki.

A legalsóbb tér hegyalji táj a mélyebb völgyeket s dombokat foglalja el, s 
mintegy 800 láb magasságra emelkedik a tenger színe felett. Ezután következik 
a hegyi táj, mely az előbbit ismét 1600 lábbal haladja meg; ezt felváltja az 
alsó havasi táj, mely a fatenyészés végső határánál (itt 5700 láb magasságnál) 
éri el tetőpontját ; ezen túl a felső havasi táj kezdődik, melynek néhány kopasz 
ormai 7000 láb magasságra emelkednek a tenger-sík felett.

Ezen különböző magassági fokozat valamint a növényzetre, úgy az alsóbb 
rendű állatok alapnyomatára tetemes befolyást gyakorol, annyira, hogy csaknem 
minden táj fokozatának megvannak a maga állandó sajátságos lakói ; azonban 
emez eszméled határok nem lehetnek szigorú korlátjai ezen fürge s repkedő vi
lágnak : a hegyalji és hegyi táj egyelőre több fajoknak szolgál közös lakhelyül, 
úgy szinte az alsó és felső havasi táj némely lakói néha mind a két téren szem
lélhetek ; a legeltérőbb különbségeket a felső havasi és hegyalji táj faunája ta
núsítja.

A szomszéd erdélyi hegység a bánsági hegytörzszsel szakadatlan összefüg
gésben lévén, ennek természeti tulajdonait is kivált a közeli helyiségekben nagy
ban osztja, s így e két hegység sajátságos faunája biztos határait tüzetesen ki
jelelni alig lehet.

1. A felső havasi táj szelid külsejű öszpontosított hátas hegytömeget képez, 
melynek külön hegycsúcsai könnyű közlekedésü lejtők által függnek össze; csak 
helylyel helylyel akadunk meredek oldalvásti hajlatokra, vagy függirányos szikla
falakra, melyeknek tövében csekélyebb terjedelmű hómezők fehérlenek. Az 
egész táj virányos mezőkkel borított, melyek nyaranta több ezer birkának szol
gálnak legelőül ; ezen körülmény a hely természeténél fogva, hol alig léte
zik oly védett té r , hová ezen ügyes állatok el ne juthatnának, az itteni flórára 
s így a faunára nézve sem kedvező; ennek következtében gyakran talaltam e
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vidéken széttiprott, beliorpasztott vagy megcsonkított téhelyröpü rovarokat. 
Legjutalmazóbb lelhelye némely havasi rovarfajoknak az olvadozó hófoltok s 
havasi patakok széle, hol azokat kövek alatt nagyobb mennyiségben lehet ösz- 
szegytíjteni. Általában véve ezen táj, hol a nyár csak rövid ideig ta rt, de vi
haros természeténél fogva is, kevés változatosságot idéz elő' az összes faunára s 
így a rovarok osztályára is. E vidéken észlelt rovarok :

A pikkelyröpüek rendjéből, a pillangók (nappaliak) csoportjából:

Hasonló fajokkal találkozunk itt, minő'k a Kárpátokon s Közép-Európa más 
havasain is szemléllietők. A legmagasabb csúcsokon találtam az

Erebia Manto-t Hübner, az itteni példányok kivált alsó szárny-lapja világo
sabb szinti s élénkebb rajzolatú, mintsem a Közép-Európa havasain tenyésző 
példányoké.

Erebia Tyndarus Esp. var. Cassioides Esp. Ezen válfaj a bánsági havasokon 
csaknem túlnyomó törzsfaja felett, mely különben Európa más havasain is kö
zönséges. E helyiségen látható még az

Erebia melampus Füesly., Cassiope F. és Ceto Ilüb. (Szemőcz) főleg a felső 
havasi vidéken, leterjednek azonban az alsó havasi tájra is , kivált az első faj, 
e helyütt csaknem gyakoribb.

E térés havasi törzs határában létezik még egy érdekes dús növényzetű vi
rányos oáz, mely határ-pör tárgya lévén, természeti állapotjában hagyatva, 
a flórára, mint faunára nézve igen érdekes ; ez az úgynevezett Branu havas, 
ennek közeli szomszédságában, csak egy nagyobbszerii völgy által elválasztva, 
keleti irányban emelkedik a 7000 lábat jóval meghaladó sziklás ormu Retyezát, 
mely már az erdélyi havasok egyik jelentékenyebb pontja.

A Branu havas fatenyészési határa felett 5000 láb magasságban, hol buja 
havasi mezők terűinek el, alkonyat után a Epialus Velleda Hüb. (Velleda Csa- 
tag) társaságában egyik virágról a másikra repdesve, jelent meg a

Hadena Maillardi Hüb. (Maillard Barája.) E helyen kivül e faj hazánk
ban sehol sem észleltetett eddigelé, — különben Helvetia havasait is lakja.

A Téhelyröpüek (Coleóptera), kivált a Futonczok és Ormányosak családja 
valamivel gazdagabban van képviselve. Ezen táj fajainak nagyobb része Európa 
más havasait is lakja; vannak azonban itt oly fajok is, melyek e vidéket jellem
zik s ennek sajátjai gyanánt tekinthetők.

A futonczfélékböl (Carabici).

Nebria Heegeri Dej. (Heeger Gödér-je) jellemző faja ezen helynek, mely 
eddigelé csak a bánsági havasokról ismeretes ; itt az olvatag hó szélein s a sietve 
kígyódzó csermelyek partján kövek alatt lappang.
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Nebria transylvanica Germ. (erdélyi Gödéi*). A legmagasabb havasi csú
csokon kövek alatt gyakori ; ezen faj egyedül a bánsági és erdélyi havasok 
sajátja.

Nebria Eeichii Bej. (Reich Gödér-je). A felső, valamint az alsó havasi tá
jakat lakja, hol nedves helyeken kövek alatt gyakran jön elő. — Tenyészeti 
köre délkeleti hegységeink magaslatára szorítkozik : a bihari havasokon, például 
a Bohodejen is igen gyakori.

Carabus planicollis Küst. (laposnyaku Futoncz). Ezen karcsú termetű fel
tűnő faj a Bánság havasain igen ritka, mintegy 20 évvel ezelőtt találtam itt az 
első példányt; azóta magam s más ügyfeleim kutatásai is csaknem eredmény 
nélküliek voltak. A szomszéd erdélyi havasokon azonban a szorgalmas erdélyi 
természetbúvároknak sikerűit ezen Európa-szerte hiányzó és keresett fajt, ha 
nem is számos, de mégis többre menő példányokban feltalálni.

Carabus comptus Bej. (nyalka Futoncz). Ezen faj állandó lakója az itteni 
felső havasi tájnak, hol azt több évvel ezelőtt volt alkalmam legelőször felfedezni. 
Tenyészeti köre, valamint egyéni száma is korlátozottnak látszik, a mennyiben 
több ízbeni keresésem daczára sem sikerűit aztjelentékenyebb számú példányok
ban összeg y űjtenem. Ezen faj Európa más havasain hiányzik.

Carabus obsoletus Stur. var. euchromus Palliar. (változatos Futoncz , válfaja 
díszszínü Futoncz).

Ezen válfaj színe igen változékony, a csillogó aranyzöldből rézvereslőbe, 
ismét az élénkebb kékből setét kékbe s egész feketébe megy által. Törzsfájától 
főleg állandó kisebbsége által tér el. Ily változatos színezetben és alakban sok 
éven át csak a Bánság központi havasain, leggyakrabban pedig a Semenik csú
csán találtatott, mig közelebbi időkben törzsfajával együtt Szilézia magas he
gyein is felfedezték.

Carabus Linnéi Pauz. (Linné Futoncza). Ezen faj tenyészése igen tág körre 
terjed ; itt a felső havasi tájakon nagy mennyiségben jön elő ; hazánk észak - 
nyugoti hegységeibe leszáll egész a hegyi s hegyalji tájakra, mint a Trencsén 
és Zólyom megyei hegységekben volt alkalmam tapasztalni.

Calathus metallicus Bej. (érczfényü Tekeny). Itt igen nagy bőségben és 
élénk színváltózatokban jön elő, leterjed az alhavasi táj allyasaiba is. Európa 
más havasait, bár nem oly nagy mennyiségben, szintén lakja.

Pterostichus maurus Buft. (szerecsen Röpér). Az itteni, valamint az északi 
Kárpátok havasain közönséges.

Pterostichus Klugii Bej. (Klug Röpér-je). Ezen szép színezetű csinos faj az 
itteni havasokon legelőször is Dahl György rovarász által fedeztetett fel ; színére 
nézve változékony, a legmagasabb tetőkön homályos kékes broncz-szmbe játszó, 
az alhavasi tájakon, hol sokkal gyakoribb, élénkebb aranyzöld vagy rezíein 
színű ; állandó jellegeire nézve a Pterostichus fossulatus (gödörcsés Röpér-rel)



annyira megegyezik, hogy azt csak is a gödörcsés Röpér helybeli válfajának 
tarthatjuk.

Pterostichus Findelii Dej. (Findely Röpér-je) saját faja ezen vidéknek, itt 
azonban kövek alatt különszínti változatosságban gyakori. Tenyészési köre az 
alhavasi tájra is kiterjed.

Pterostichus (Haptoderus) brevis Duft. (rövid Peczök). Ezen faj elterjedési 
térköre szinte meglehetősen korlátozott ; e helyen kivid az alhavasi tájakon, 
és Horvátország magas hegységein is észleltetett.

Trechus banaticus Dej. (bánsági Fürgöncz). Jellemző saját faja e vidéknek, 
leterjed az alsó havasi tájra is , de csak kevés példányokban található.

A peszérfélékhól (Silpliales).

Silpha Souverbii Fair. =  S. alpicola Küst. (havasi Peszér). A felső havasi 
mezőségben heverő kövek alatt tartózkodik, hol gyakran kapható. Ezen faj e 
helyen kivül más hasonló helyeken is észleltetett.

Az ormányosak (Curcnlionidae) családjából.

Liophloeus Rerbstii Sch. (Herbst Pohagja). E vidéken a gyérebb növény
zetű tetők közelében laza kövek és moh alatt tartózkodik. Európa más hegysé
geiben is honos.

Liophloeus lentus Sch. (lassú Pohag.) az előbbivel ugyanazon helyiségeken.
Otiorhynchus granicollis Sch'ón. (szömörcséstorju Fogorr.) Ezen faj jellem- 

zetes e vidékre nézve, mint olyan, melyeddigelé máshonnan nem ismeretes ; itteni 
tenyészési köre az alsó havasi tájtól a legmagasabb csúcsokig terjed, hol laza 
kövek s moh alatt nem épen igen gyéren található.

Otiorhynchus argenteus Stier. (ezüstös Fogorr). Ismét egy saját faja e vidék
nek, mely mint új faj legközelebb Stierlin úr által Ion megismertetve.

2. Az alsó havasi táj buja növényzettel, s helylyel-helylyel hatalmas fenyve
sekkel , lejebb vegyest lombos erdőkkel fedett, a felső havasi tájnál terjedelme
sebb, s physiographiai előnyeihez képest terményeire nézve még érdekesebb ; a 
szelidebb légmérséklet, a dús növényzet, s rengeteg erdők területe, a számos 
hegyi források és patakok éltető ereje, mind megannyi tényezői általában a 
tengéletnek, s az itteni gazdag faunának; ide járulván még azon kedvezmény is, 
hogy e helyütt a föld művelése alig lévén eszközölhető, az illető állatok tenyé- 
szése ezen ártalmas befolyástól is menten , háborítatlan marad, s így igényeik
nek megfelelő helyiségükben ivadékról ivadékra biztosabban szaporodhatnak.

E táj területén több oly rovarfaj tenyészik ugyan, mely az itteni faunának 
érdekességét emeli, nagy része azonban közös Európa más alsó havasi fau
náiéval.
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À  pikkelyröpüek (Lepidoptera) rendjéből, a (nappaliak) pillangók (Papilionidae) cso
portjából :

Ezek közöl nem észlelhettem e tájon valami nevezetes, vagy jellemző fajt; 
az itt repkedő

Erebia ceto, E. pyrrha és E. Euryale (Szemőczök) Osztrák-, Stájerhon és 
Európa más havasain is honosak.

A szövönczök (Bombicides) csoportjából, a csalag (Hepialus) nemből

ismét olly fajokkal találkoztam it t , melyeknek tenyészési határuk Európa más 
hason helyiségeire is kiterjed, s itt is főleg az emelkedési fokozatra jellemzők; 
ilyenek az itt alkonyaikor fogott

Hepialus humuli L ., Hep. Velleda Hüb., és Hep. Camus Sys. V. (csalagok.)

A kévék (Lithosioidae) családjából.

Setina irrorella L. (harmatozott Langya) és Nudaria mundana L. (meznélküli 
Puczér). Mind a két faj ezen tájnak délfekvetti lejtős oldalain gyakran látható.

A B a r n ó c z  (Ty p h on ia) n e m é b ő l  itt tenyészik a

Typhonia lugubris Hüb. (gyászos Barnócz). Ezen fajt a fatenyészés felső 
határán, mintegy 5000 láb magasságban a tenger színe felett, volt alkalmam 
egyes példányokban találni.

Az éjenczek (Noctuina) csoportjából.
Az alsó havasi táj több éjencz-fajnak szolgálhat ugyan tenyészési helyül, 

de rejtett életmódjuk, s többnyire csak éjjeli megjelenésük igen fáradalmassá 
teszi (kivált ily helyen) birtoklásukat, mire nézve valószínű, hogy az itten bú
várkodó figyelmét több faj kikerülhette. Itt tenyészik : a

Chaveas graminis L. (mezei Pelleng). Az alsó havasi mezőségen felriasztva 
nappal is repül.

Dianthoecia Caesia Sys. V. (Csukakék Magtokász). Helylyel-helylyel egyen
ként látható.

Mythimna imbecilla Fab. (híile Ledme). Világos erdők tisztásain, növénye
ken s ezek virágain, nevezetesen a bodzán, nappal is kapható.

Photodes captiuncula Treit. (havasi Kécse). A havasi mezőségen virágokon 
nappal is repked.

E négy fajt hazánk faunájára nézve nem számíthatom a közönséges jelensé- 
gekhez, bár azok tenyészési térkőre Európa hasonló más helyiségeire is kiter
jed; ellenben a

Hydroecia lunata Tr. (holdas Gumócz) jellemző faja e vidéknek, mely 
eddigelé másutt még nem találtatott. Ezen törzsfajnak állítólag egy válfaja
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(Hydroecia Borellii Piriét) Francziaországban jön elő, hol azonban kétség
telenül csak szórványosan tenyészhet, minden igyekezetem daczára sem si
kerülhetvén azt mindeddig megszereznem. Ezen tekintélyes faj hernyója a Do- 
muglet hegység magaslatain tenyésző Peucedanum longifolium (hosszúlevelü 
Kocsord) gyökgumóiban igen rejtve él, szobai felnevelése nehezen sikerűi, miért 
is csak báb-alakban gyűjtendő, mi azonban a sziklás talaj miatt, mely közé a 
gyökgumó szőrűi, szinte sok nehézséggel, s gyakran az állat élete veszélyével jár.

Omia cymbalariae Hüb. (Pintyő Kéjme.) Stencz rovarász állítása szerént a 
Domuglet magaslatain jönne elő ; ezen állítás aligha hibás meghatározáson 
nem alapszik, másnak még nem sikerűit ezen helvetiai havasi fajt e helyen 
észlelhetni.

A téhelyröpüek (Coleóptera) rendjéből.

A már említett felső havasi, és ezen táj közös lakóin kivtil több oly faj is 
tenyészik e helyütt, mely az itteni faunának érdekét és sajátságosságát nem kis 
mértékben tünteti ki.

A futonczfélékböl (Carabici).

Carabus auroniteus Fab. var. Fscheri Pali. (Escher Futóncz). Ezen tündöklő 
szinti válfaj sajátja e vidéknek , melyen terjedelmes téreket foglal e l, s kivévén 
a felső erdőnélküli havasi tá jt, az alsó havasi, hegyi és hegyalji tájak rengete
geiben dűlt fák kérgei alatt gyakran előfordul.

Anchomenus banaticus Friv. (Bánsági Fojta). Ezen új fajt Frivaldszky János 
nemzeti múzeumi őr fedezte fel néhány példányban a Korniarevai havason ; ed- 
digelé másutt még sehol sem találtatván, különös érdekkel bír az itteni faunára.

Pterostichus (Steropus) rufitarsis Dej. (rőtkocsás Nyéd). E tájról helyenként 
egész a hegyalji tájig terjed le ; mig a Kárpátokon csak szórványos. Térköre 
korlátozott, Európa központi havasain hiányzik.

Pterostichus cognatus Dej. (rokon Röpér). E helyen kivül még csak a Bal
kán hegységében találtuk. E faj Európa délkeleti faunájának sajátja ; a jóniai 
szigeteket is lakja.

Pterostichus foveolatus Duft et P. latibulus Stur. (gödörcsés és rejtődző Rö
pér). E helyen kivül még a Kárpátok és a sziléziai hegység magaslatain is 
észleltetett ; azonban sehol sem közönséges.

Pterostichus Jurinei Panz. var. Heydenii Herr. (Heyden Röpér-e). Ezen vál
faj leterjed a hegyi tájra is, élénk színe igen változékony, e vidéken gyakori.

Pterostichus (Haptoderus) sub sinuatus Dej. (ívelted Peczők). Tenyészési köre 
más havasi tájakra is kiterjed.

Molops elatus Fab. var. alpestris (havasi Hodarcz). E tájon él nálunk, kü
lönben az osztrák és stájer havasok ily helyiségein szinte találtatott m ár, bár 
gyérebben, mint nálunk.



A BÁNSÁGI HEGYSÉG ÉS VIDÉKE. AZ ALSÓ HAVASI TÁJ. 31

Molops robustus Bej. (zömök Hodarcz). A ritkább jelenségekhez számítható, 
mely eddigelé másutt mint e helyen aligha észleltetett.

Trechus rotundatus Bej. et. T. lithophilus Putz. (kerekded és parányi Fiir- 
göncz). Havasi fürgönczök, melyek itt, valamint lielylyel-helylyel az osztrák és 
stájer havasokon is találtattak.

Trechus marginalis Schaum. (párkányos Fürgöncz). Ezen, csak a közelebbi 
években felfedezett új fajt Schaum alapította meg; — mi e fajt a havas-alji 
tájon találtuk, — hasonló helyiségeken Erdélyben is találták ; ezen kivül más 
lelhelye eddigelé nem ismeretes.

A holyvafélékböl (Staphyünidae).

Ocypus alpestris Erich. (havasi Gyorsa). A havasalji vagy magasabb hegyi 
tájakat lakja. — Tenyészési köre terjedelmes.

Æ figerészfélékböl (Colydiadae).

Pleganophorus bispinosus Hamp. (kéttövisii Csápzöm). Ezen, kivált csápjai 
idomára nézve feltűnő kis rovar legelőször 1855-ben Erdélyben találtatott, s mint 
egészen új nem, Doctor Hampe által íratott le. Különálló nemében csak egy faj 
által van képviselve. 1856-ban Mehádia közelében a magas Cserteg hegy tetején 
magamnak is sikerült azt egy példányban feltalálnom. Európa más vidékein 
eddigelé nem találtatott.

A kérgeszfélékböl (Cacnjidac).

Bendrophagus crenatus Pag. (hornyolt Bongász). Eredetileg nyugati Európa 
vidékeiről, nevezetesen Svédországból volt ismeretes, később egyes példányok
ban Német- és Francziaországban is találtatott; saját tapasztalásom szerént az 
itteni havasi tájon is mint szórványos faj tenyészik.

A porvafélékbő! (Dermestidae).

Bermestes latissimus Bielz. (terjedt Porva). Ez a maga nemében kitűnő 
faj több évvel ezelőtt a Bánság hegységéből került birtokomba, későbben ugyan- 
e fajt Bielz Erdélyben is felfedezte, s leírta *) ; Európa más vidékein eddigelé 
sehol sem találtatván, az e két hegység saját fajául tekintendő. — Csak egyes 
példányokban jön elő.

A c s a jv a f é l é k b ö l  ( S c a r a b a e i d a e ) .

Aphodius alpinus Scop. var. rubens Comol. (havasi Ganajocz, válfaja pi
rosló G.). Havasi faj , mely Európa más havasait is lakja.

*) V erh an d . und  M itth e il. d es S ieb en b ürg . V ere in s für N a tu rw iss . H erm an n stad t 185 0 . p. 180.
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A szökcsérfélékból (Elateridae).

ÁtJious rhombeus Oliv. et Ath. undatus Hbst. (ferdényded, és habosrajzu Ve- 
tőcz.) Mindketteje a ritkább fajokhoz tartozik; tenyészeti térkörük ezen emel
kedett tájakon terjedelmes ugyan, de egyéni mennyiségük mindenütt csekély.

Corymbites guttatus Germ. (pettyes Szila). A havasi virágokon helylyel- 
helylyel található.

Az ormányosak (Cnrcnlionidae) családjából.

Phytonomus oxalidis Hbsti (sósdi Növenyész). Ezen faj e tájnak alsóbb tisz
tás helyeit lakja, hol növényeken, száraz levelek vagy kövek alatt kapható.

Plinthus Sturmii Germ. et P. Findelii Sch. (Sturm és Findeli Téglárja). 
E két faj jellemző az itteni faunára nézve ; az első igen ritkán az osztrák hava
sokon is észleltetett ugyan, mig a másik csak e vidékről ismeretes.

Otiorhynchus populeti Sch., O. dives Sch. et 0. opulentus Ger. (nyárligeti, 
gazdag, és dús Fogorr). Mind a három faj főleg a bánsági és erdélyi magaslato
kat lakja, hol a sisakfuvön s más növényeken nagyobb mennyiségben gyűjt
hetők.

Otiorhynchus marmota Stier (mormoga Fogorr), ezen fajt Stierlin e vidék
ről kapta, s legelőször írta le.

A zományfélékböl (Chrysomelinae).

Chrysomela (Oreina) melanocephala Dufts (feketefejü Zomány) és
„ „ intricata var. venusta Suffr. (szép Zomány), ezen fa

jok általában a terjedelmesebb és magasabb hegy törzsök erdős helyiségeit ked
vellik , hol vizenyős talajú növények virágain gyakoriak.

3. A hegyi táj. Ez nevezetes területet foglal el, mintegy 2000 láb magas
ságig terjed a tengersík felett. Ezen táj többnyire meredek bérczekből s ezek 
közti rövidebb mélyületekből vagy hosszabbra nyúló völgyekből áll, felülete 
kevés kivétellel lombos árnyas erdőkkel borított, számos hegyi forrásokkal és pa
takokkal átszabdalt, mig néhol csak vigály erdővel s ezek közt buja növényzetű 
tisztásokkal díszük, lielylyel-helylyel pedig kopár sziklacsoportozatokat s kőom- 
lásos téreket mutat. A talaj és növényzet különféleségéhez képest a fauna is 
több változatossággal bír. A hegyi és ezen alább következő hegyalji táj faunája 
csak kevéssé különböznek egymástól, s ezen különbség is nem annyira a talaj
nak különfoku emelkedése, mint inkább annak különböző fekvése, iránya s 
eltérő növényzete által feltételeztetik.

E tájon észlelt nevezetesebb rovarfajok a következendő^ :
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A pikkelyröpüek (Xepidoptera) rendjéből, a (nappaliak) pillangók (Papilio
ni dae) csoporljából.

A szemöczök (Hiparchia) családjából.

Erebia Medusa Sy. V. var. Eumenis Frey. (Eumenis Szemőcz). A Domuglet 
hegyen csak e válfajt gyűjtöttem, mely törzsfájától élénkebb s világosabb 
színezete, valamint szárny-szemcséinek többsége s feltűnő nagysága által külön
bözik. Európa más vidékein ily példányokban csak igen gyéren észleltetett.

Erebia Mêlas Herbst. (fekete Szemocz). Ezen faj sok évekig kizárólagosan 
csak ezen hegységből volt ismeretes, mig közelebbi időkben Karintliiának 
Nános nevű hegységén is felfedeztetett ; más helyisége eddigelé még nem isme
retes. A Domugleten s annak sziklafalai körül julius havában nagyobb meny- 
nyiségben szokott repkedni.

Coenonympha Leander Eab. (Leander Szemcsér). Ismét a Domuglet növény
dús lejtőin jön elő, hol azt számos példányokban találtam, későbben a Balkán 
hegységeiben is gyűjtöttem ; különben Európa délkeleti faunájának sajátja, mely 
e helyeken kivül déli Oroszországban Sarepta vidékén, a Don és Volga közti 
téreken is észleltetett.

A  szenderek (Sphingidae) csoportjából.

A szitkárok (Sessioidae) családjából.

Sessia masariformis Och. (tetszős Szitkár). Délkeleti faj, melynek tenyészési 
köre Európa több vidékeire terjed. Itt néhány feltűnő nagyságú és igen élénk 
narancs-színezetű példányokban volt alkalmam azt gyűjteni; különben il}" szí
nezetű példányok déli Oroszországban is gyűjtettek, — de sehol sem nagyobb 
számban.

Az éjenczek (Noctuina) csoportjából.

Agrotis cos Hüb. var. Nagyágensis Frey. (nagyági Mezőcz). A törzsfaj Hel
vetia hegységeit (Vallis Canton) lakja, válfaja a szomszéd Erdély Nagyág hegy
ségének sajátja, — valószínű, hogy a Bánság hegylánczolatán is honos.

Agrotis musiva Hüb. (díszes Mezőcz). Leihelye e vidéken kivül még Helve
tia hegysége s déli Oroszország némely vidéke, az erdélyi hegységet is lakja.

Dianthoetia jiligramma Esp. (filegrán Tündőcz). E fajt nagy mennyiségben 
találtam a Domuglet délkeleti s északoldali lejtőin az ott tenyésző Centaurea 
atropurpure-án (gyászoló Csüküllő), — az itteni példányok kivétel nélkül elen- 
kebb rozsdaszín pettyekkel díszlenek, mig a németországiak egyszerű hamu- 
színű pettyezettel jellegezettek.

Habryntis scita Hüb. (ügyes Ződeg). Egyes példányokban e vidéken is 
észleltetett, mig Helvetia hegységein (Zürich mellett) évről évre nagyobb szám
mal fordul elő.

A K A D . É V K Ö N Y V . X I .  K. IV .  D. 5
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Grammesia var. bilinea. Huh. (kétvonalu Boza). A szomszéd erdélyi kegye
ket is lakja. Eddigelé mág csak igen kevés leihelye ismeretes.

A téhelyröpüek (Coleóptera) rendjéből.
A fntonczfélékhöl (Carabici).

Cychrus semigranosus Polli, (gyérszemzetü Lapacs). Csaknem kizárólagos 
sajátja e vidéknek, minthogy e helyen kivül csak a Balkán hegységein sikerült 
azt feltalálnunk.

Procerus gigas Creutz. (óriás Orzony). Az európai futonczok Góliáthja, a 
Herkules förddk feletti magaslatokon nem ritka, különben Karinthia és Stájer- 
ország hegységein is honos.

Carabus irregularis Fab. (szabálytalan Futoncz). Terjedelmes hegytörzsök 
erdeiben tenyészik itt, és a mérsékleti éghajlat alatt Európa több hason vidékein.

Carabus Ulrichii, var. fastuosus Polli, (színdús Futoncz). Ezen élénk zöld, 
vagy kék zománczos válfaj, ily színezetben eddigelé csak e helyen észleltetett, 
— itt azonban gyakori.

Carabus cancellatus, var. graniger Polli, (rostélyozott Futoncz, válfaja szö- 
meges Fut.), Ezen válfaj, mely sokáig önálló, törzsfajnak tartatott, ismét sajátja 
e vidéknek.

Carabus montivagus Polli, (kóbor Futoncz). Csaknem saját faja e vidéknek, 
hol azt legelőször Dahl György bécsi rovarász fedezte fel, 1825-ben pedig Doc
tor Palliardi írta le. Törökországi utazásom alkalmával feltaláltuk azt a Balkán 
hegységein, de valamint eredeti lelhelyén, a bánsági hegységen, úgy szintén a 
Balkán erdeiben is csak egyes példányokban. E leihelyeken kivül tudtomra 
e faj másutt még nem találtatott.

Nomius gr aecus Laport. (görög Alaes). Egész Európára nézve igen ritka 
nem, mely eddigelé csak egy fajban van képviselve. Állítólag Göröghonban ta
láltatott legelőször, s egy innen származott példány szolgált a franczia termé
szet-búvároknak leírási alapul ; minthogy azonban ezen rovar több év előtti 
megismertetése óta, daczára a szorgalmas fürkészéseknek, nem került ismét kézre, 
nem ok nélkül vonják kétségbe a német entomologok annak európai, s annál in
kább még hazánk lellielyi valószínűségét. A birtokomban levő példányt több 
évvel ezelőtt segédgyűjtőm Füle András, kinek semmi külföldi összeköttetése 
nem volt, a Bánság hegységeire intézett kirándulása eredményeid több más 
érdekes tárgyakkal együtt hozta magával. Ezen tény állása (mind a mel
lett, hogy azóta ismételve többen is megvizsgáltuk e hegység faunáját, a 
nélkül, hogy ezen érdekes fajjal találkozhattunk volna) alig enged kétked
nem ezen igen érdekes faunistikai adat valódisága felől. Hasonság alap
ján több példát hozhatnék fel, mely ebbeli állításomat támogatja; elég legyen 
azonban csak egy pár esetet felhoznom, mely az előbbivel közeli rokonságban
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áll. Az Aristus clypeatus-t (hornyolt Bangó) 1856-ik évben csupán egy példány
ban találhattam a Domuglet hegyén, s ezen faj tudtomra sem azelőtt, sem azután 
nem találtatott e helyen többé. Az Atranus collaris Menetr., mely faj mint
egy 6 év előtt fedeztetett fel a mehádiai hegységben, annál meglepőbb volt az 
entomologiai közönségre nézve, minthogy ezen nem előbb csak Észak-Amériká- 
ból volt ismeretes, mig később déli Francziaországban is fel lón fedezve.

Steropus cophosioides Dej. (zömök Nyéd). A Bánság közép magasságú er
dős hegyein nem ritka, s úgy látszik, sajátja e vidéknek.

Myas chalybaeus Pali. (aczéldi Gyöngy fény). A Domuglet heg vén az erdők 
szélein kövek alatt. E csinos faj innen lett először ismeretes, későbben küldöt
teim a Balkán vidékén is találták, még későbben a trieszti hegyeken is Ion egyes 
példányokban feltalálva, pár évvel ezelőtt pedig ajóniai szigeteken is felfedeztetett.

Abas Schüppelii Palli. (Schüppel Gernyé-je). Nemének legfeltűnőbb faja, 
szinte e hegylánczolaton jön elő ; tenyészési köre azonban honunk más hegyeire 
is (Bihar) elterjed ; a hegyalji tájat is lakja.

Aristus clypeatus Poss. = sulcatus F ab. (hornyolt Bangó). Új adat honunk 
faunájára nézve. Ezen nem, mely Európa délibb vidékein több faj által van 
képviselve, 1856-ik évig, melyben azt a Domuglet hegyén egy példányban fel
találtam, hazánk faunájában hiányzott ; kevéssel utánna megbízottam ugyan e 
fajt Fehértemplom vidékén több példányban gyűjtötte.

A ternyefélékböl (Tiogositidae).

Nemuzoma elongatum Lin. (karcsú Nyúlány). Redves fák kérgei alatt itt 
ritkábban, a stájer és tyroli hegységekben gyakrabban jön elő.

A figerészfélékböl (Collydiadae).

Corticus tuberculatus Germ. et C. tauricus Germ. (gumós és tauriai Pikó). 
Mindketteje a délkeleti faunát jellemzi ; tenyészésük északnyugoti Európa tarto
mányaiban nem észleltetett. Itt korhadt fák kérgei alatt, de csak kevés példá
nyokban gyűjtöttük. Déli Oroszországban is honos.

Synchita juglandis Fab. (diófai Balka). Kiszáradt fák kivált fenálló törzsei
ben tartózkodik.

Pycnomerus sidcicollis Germ. (csatornástorju Cserge). Kivált az agg és szá
radásnak indúlt tölgyek törzseiben s ezek kérge alatt lakik.

A esingérfélékböl (Rhízodidae).

Rhizodes sidcatus Fabr. (barázdált Csingér). Rengeteg erdőkben dűlt fák 
törzseiben és héja alatt, kivált ha azok épen az erjedési korszakban vannak. 
Mint leihelyeit megemlíthetjük a Bakony és Horvátország nagy erdőségeit is. A 
német birodalom tartományaiban vagy épen nem, vagy csak igen gyéren ta- 
láltatik.

5 *
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A kérgeszfélékböl (Cncnjidae).

Prostomis mandibularis Fab. (rágonyos Rapócz). Európa délkeleti faunájá
hoz tartozik, tenyészési térköre terjedelmes. A kiszáradt fák héja alatt gyakori.

Cucujus sanguinolentus Lin. =  depressus Fab. (lapított Kérgesz). Tenyészési 
köre igen terjedt — Európa több vidékein észleltetett már, nálunk helylyel-hely- 
lyel kivált a dűlt jávorfa kérge alatt gyakori.

Pediacus dermestoides Fab. (porvásdad Lapones). Az elö'bbi fajként Európa 
több vidékeit lakja, — nevezetesen előjön Svéd-, Angol- és Némethon több tarto
mányaiban ; nálunk a szóban levő helyen kivül a Bakonyban, Szlavóniában, Grö- 
mör megyében, s a budai hegységben is találtuk. Tartózkodási helye a száraz 
vagy sérvéses fák héja alatt s a kiaszott gombák lemezei közt.

Ploeostichus denticollis Redt. (fogtorju Mezgér). A bükkfáknak törzsén, de 
csak igen gyéren található ; ezen faj általában a ritkább jelenségekhez tartozik, 
a bánsági erdőségen kivül Dr. Hampe által még a szomszéd erdélyi hegyekben 
is gyűjtetett. Tenyészési köre igen korlátozott.

A birrhafélékböl (Byrrhidae).

Byrrhus ornatus Pa,nz. (czifra Birrha). Árnyas erdőkben a moszatok között, 
helylyel-helylyel az alsó havasi tájt is lakja.

Curimus decorus Steff. (ékes Tekény). Az előbbi családbelivel hasonló he
lyeken. Ezen faj a vidék sajátja.

Simplocaria carpatliica Hampe, (kárpáti Petőcz). A bánsági és erdélyi ma
gasabb hegyek terjedelmes erdeiben fedeztetett fel.

A pompályfélékböl (Buprestidae.)

Ancylochira splendida Payfodl (ragyogó Sólya). Közel áll e nemnek észak- 
amérikai fajaihoz, e családnak többi fajai felett díszes színe és ritkasága által 
tünteti ki magát. Bécs vidékén, északi Németország tartományaiban, s Svédhon
ban is észleltetett, de mindenütt csak egyenként.

Dicerca berolinensis Fabr. (berlini Fémész). Tenyészési köre Európa csak
nem minden erdős vidékeire kiterjed, — főleg azonban a nagyobb biikkes erdő
ket kedveli, első kori átalakulását is a sérves bükkfákban végezvén be.

Chrysobothris chrysostigma Lin. (aranypettyes Ragyócz). Elsőkori átalaku
lása az elévült tölgyfákban megy véghez ; Európa tölgy-erdeiben helylyel-hely
lyel otthonos, a Bánságban gyakori.

Agrilus sinuatus Oliv. (bíborvörös Mezőr). Tenyészési köre meglehetős ter
jedt, mind a mellett Európában sehol sem gyakori. Nyár derekán a galagonya
bokor levelein szeret időzni.
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A revefélékböl (Encnemidae).

Eucnemis capucinus Ahr. (csuklyás Reve). Agg fákban vagy ezeknek ágaiban 
élősködik, leihelyei nagyobb térségekre terjednek.

Tharops nigriceps Mannerheim. (feketefejü Görgöny). Ezen ritka faj úgy 
látszik, hogy Némethonban hiányzik, — inkább délkeleti Európa faunájának 
sajátja ; találtuk azt e helyen kívül a Balkán erdeiben, és még nagyobb mennyi
ségben Szlavóniában a lipiki fürdők közelében, — mindig a levágott gyertyán- 
fák törzsén.

A szőkcsérfélékböl (Elateridae).

Adrastus terminatus Erichson. (jelzett Dázász). Ezen faj Európa délkeleti 
faunáját jellemzi, — az itteni erdőségekben nem ritkán fordul elé.

Corymbites montivagus Rosenhauer (kósza Szila). Legelőször is a bánsági 
hegységben fedeztetett fel, későbben a Garda-tó feletti Monte Baldo erdőségében 
is találtatott. Tenyészési térkőre eddigelé csak kisebb mérvben észleltetett.

Elater sinuatus Germ. (ívelt Szökcsér). Azon fajokhoz számítható, melyek 
szinte Európa délkeleti faunáját jellemzik.

Elater elegantidus SchÖnh. (nyalka Szökcsér). A bánsági erdőségekben fák 
kérge alatt gyakori ; Némethonban csak ritkán fordul elő.

Athous Sacheri Kiesenwett. (Sacher Vetőcz-e). Csak néhány év előtt fedezte
tett fel Mehádia vidékén, Európa más tartományaiban eddigelé nem észleltetett.

Dima elateroides Charpentier (szökcsérded Árnyócz). A Herkules-fördők fe
letti Domuglet hegységében az ölyűRepő haraszton (Pteris aquilina) gyakori. A 
déli havasok aljában és Dalmáthonban ritkábban fordul elé.

A lágyrőptyöekből (Malacodermata).

Cantharis banatica. Rosenli. (bánsági Puhány). Ezen faj legelőször itt, 
és Erdélyben fedeztetett fel, későbben Szerviában, és déli Tyrolban is talál
tatott *).

A rej tény félékből (Tenebrionidae).

Bolitophagus interruptus Iliig, (zilált Taplász). Redves fák kérgei alatt itt 
gyakori, hazánk más vidékén eddigelé nem találtam.

Platydema Dejeanii Lap. (Dejean Redvencz-e). Ezen csinos faj szinte a dél
keleti faunának sajátja ; hazánk melegebb vidékein, például a Bakony erdeiben 
is gyűjtöttem, felföldi erdeinkben alkalmasint hiányzik.

Tenebrio transversalis Duftsch. (harántos Rejtőcz). E faj a terjedelme
sebb erdőségeket kedveli, hol is fák redvében s azok leváló héja alatt talál
ható.

*) Beitrage zűr Insectenfauna Europ. 1847.
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Menephiliis curmpes Fab. (kajlalábu Pó'nye). Az előbbi faj hasonló helyisé
gein lelhető'.

Enoplopus caraboides Petagna (futonczdad Tüsketop). Ezen faj a bánsági 
hegységekben igen gyakori, hol fák kérge alatt s redves fákban egy ottani 
scorpio társaságában nagy mennyiségben található, különben tenyészési térköre 
Európa délkeleti vidékeire van korlátozva.

Helops coeruleus Fab. (kék Bujnok). Családja fajai közt, melyek többnyire 
sötét színűek, kitűnik szép kék színe által. — Ausztria faunájában hiányzik, 
Európa délibb vidékein szinte tenyészik.

Helops asphaltinus Küst. (Asphalt Bujnok). Európa délkeleti faunájának sa
játja, itt nem ritka.

Helops badius Redt. (fakó Bujnok). Száraz fatörzseken s azok kérge alatt, 
nem közönséges.

A derencsfélékböl (Cistelidae).

Aleada aterrima Küst. (rohfekete Gracsony). A nagy erdő'ségben dűlt fákon 
hely ly el-helyly el.

A zögény felekből (Hlelandryadae).

Phryganopliilus rufi collis Fab. (rőttorju Závor). Ezen faj tenyészési térkőre 
terjedelmes ugyan, de mindenütt csak egyenként észlehetett ; így találtatott 
egy példányban az alhavasi osztrák erdőségben, a Bánság rengeteiben, szinte 
pár év elő'tt általam a szlavóniai hegységben.

Conopo7pus testaceus Oliv. (barnasárga Kupány). A ritkább fajok egyike, 
mely eddigelé igen kevés helyen s csak is egyenként találtatott.

A czomborfélékböl (Oedcmeridae).

Xanthochroa carniolica Gistl. (karnioli Sárog). E vidéknek ritkább fajai közé 
tartozik. Virágokon és csemetéken kapható.

Az ormányosak (Cnrcnlionidae) csaladjából.

Tropideres bilineatus Germ. (kétvonalas Ajakár).
Tropideres dorsalis Thunb. (jegyhátu Ajakár).
Eme két érdekes s csinos faj nem épen kizárólagos sajátja a szóban forgó 

vidéknek, itt mindazáltal gyakoribb, mint Európa bármely vidékén is.
Cleonus ferrugineus Schönh. (rőkönyös Dicsér). Az európai ormányosok 

egyik ritkább faja, mely eddigelé tudtomra csak déli Oroszországban, Budán 
egy példányban, és Mehádia vidékén, de mindenütt csak egyenként talál
tatott.

Phylobius incanus Schönh. (fehérszürke Levelény). Szinte e vidék jellemző 
fajaihoz sorzandó.
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Otiorhynchus cymophanus Germ., Ot. Kollari Schön. , Ot. var. chrysescens 
Dahl. (zománczos, Kollár, és fémfényii Fogorr). Mind a két faj és harmadik 
válfaj főleg e hegységekben tenyészik. A zománczos Fogon- itt a sisakvirágon 
gyakori.

A cziuczéi leiekből (t'erambycidae).

Cállidium humerale Muís, (vállfótu Bájlár). Eme szórványos s ritka faj, e 
vidéken is csak egyenként észleltetett.

Clytus Capra Germ. (kecske Torjgomb). Ezen faj terjedési térköre a mér
sékleti égalj alatt elég nagy, mégis inkább a délkeleti faunát jellemzi ; Oroszor
szág déli tartományaiban megfelelő helyiségeken gyakoribb.

Callimus cyaneus Fah. (kékellő Mengelicz). Európa mérseklett égalji tarto
mányaiban több helyütt tenyészik, de sehol sem gyakori. Főleg erdei virágokon 
tanyázik.

Parmena unifasciata Bossi. (egyszalagu Lőnye). Európa délibb vidékeinek 
sajátja, a bánsági hegységben igen ritka.

Saperda quercus Char pánt. (tölgyi Zenész). Ezen kitűnő és ritka faj több 
évek előtt Dahl György által Meliádia környékén fedeztetett fel, hol azt a tölgy
fák lombjairól kapta ; tudtomra eddigelé másutt még nem találták.

Menesia hipunctata Zoubk. (kétpontu Perseny). Ezen faj tenyészési térkőre 
terjedelmes, de egyénileg sehol sem gyakori; e helyen kívül, Stájerországban, 
Tyrolisban és déli Oroszországban is észleltetett, erdős helyeken többnyire a föl
diszeder virágain jön elő.

Xylosteus Spinolae Frivald. (Spinola Fakér-e). Ezen, nemére és fajára nézve 
feltűnő ritka rovar eddigelé kizárólag csak a szóban levő helyen és egy 
példánya Rumeliában találtatott. A magyar Akadémia Évkönyveinek III-ik köte
tében általam már részletesen leíratott s rajzban is közöltetett. Ezen igen érdekes 
fajt 1865-ben julius havában Pojana Obiesata nevű havasi völgyben fakéreg 
alatt, két példányban volt szerencsénk feltalálni *).

Strangalia aurulenta Fab. (aranyfényü Bökröp),
„ pubescens Fab. (pelyhedző Bökröp) és
„ verticalis Brülle (búbos Bökröp) ; mind a három faj lakja az itteni 

hegységet, hol az erdők s völgyek tisztásain a virágokon találhatók.

A zomanyfélékböl (Chrysomeliuae).

Clythra (Labidostomis) chloris Lacord. (zöld Lapagy) a Herkules-fördők fe
letti Domuglet hegy tisztásain, a Gerely (Geránium) virágain gyakori; tenyészése 
délkeleti irányban terjed.

Chrysomela (Oreina) intricata var. punctatissima Suffr. (stírűnpontozott Zo- 
mány),

*) A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei III. köt. 180. lap VII. táb. 10. ábra.
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Chrysomela ( Oreina) tristis Fdb. (bús Zomány),
„ „ „ var. Cacaliae Schrank (Kákolya Zomány),
„ „ melanocephala var. plagiata Snff. (terelyes Zomány).

Ezen szép színezetű Zomány-fajok csak a nagyobb erdőségek növény-dús he
lyein, főleg a nedves talajon díszlö Senecio és Cacalia (Üszögőr és Kákolya). 
virágain gyakran nagyobb mennyiségben találhatók.

Phaedon carniolicum Gerni. (karnioli Tukmász). Az elöbbeni fajok helyisé
gein de más virágokon tenyészik ; — átalában nem a közönséges fajokhoz soro
zandó.

IV. A hegyalji táj. Ez mintegy 800 láb magasságig terjedvén, talajára 
nézve még több változatosságot tanúsít mintsem a felette emelkedett táj ; a mele
gebb légfokozat, mely kivált a völgyek nyílásain feláradoz, párosúlva a vizek 
(Duna) elgőzölgő nedvével, mind megannyi tényezői a buja s kitűnő délkeleti 
növényzetnek, s közvetve az itteni gazdag faunának; a tágas s kies virányos völ
gyek, ellentétben a szűk, homályos, hűs, zárt mély öletekkel, más-más fajok 
tenyészésének kedveznek, mig a tágasabb hátas térek, és lapályos mezőségek 
szelidebb égalji viszonyuk mellett szinte sajátszerű kedvező helyiséggel kínálkoz
nak több rendű állatok külön nemeinek és fajainak, hol azok egyéni száma is 
túlnyomósággal bír ugyan a fensőbb tájak felett, fajainak nagy része azonban a 
mérséklett éghajlatú Európa faunájával kevés kivétellel ugyanazonos. Ezen táj
nak érdekesebb helyiségei : a Duna szűk völgye, s ennek nagy részt meredek 
sziklás partjai, helylyel-helylyel erdőséggel, s a legváltozatosabb délkeleti nö
vényzettel borítva, Orsóvá vidéke s ennek határában emelkedő Allion hegysége, 
a Herkules-fördők hosszú szűk völgye, az e felett tornyosuló Domuglet alja, 
Mehádia környéke, a Cserna és Bélaréka nyílt s változatos hosszú völgye ; — 
mind ezen helyiségek külön viszonyaiknál fogva számos érdekes tárgyakkal ju
talmazzák a természetbúvár fáradalmait. Ezen táj érdekesebb gerincztelen állat
fajai a következők :

A pikkelyröpüek (Lepidoptera) rendjéből.

A pillangók (Papilionidae) családjából.

Melitaea Maturna Lin. (Maturna Tarkály. Itt közönséges ; hazánk más vi
dékein még nem volt alkalmam e fajt észlelni, különben Európa némely más 
tartományaiban is helylyel-helylyel tenyészik.

Melitaea Artémis Syst. W. V. (Artemis Tarkály). Tenyészési-térköre Euró
pában terjedelmes, mind a mellett hazánk közép hegységeiben, nevezetesen Buda 
környékén, hiányzik ; e fajt eddigelé hazánkban csak a diósgyőri és bánsági 
hegységben volt alkalmam észlelhetni.
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Melitciea Athalia Esp. (Athalia Tarkály). E faj Európában igen elterjedt, 
a bánsági példányok azonban, élénk színezetük, s túlnyomó nagyságuk által 
tüntetik ki magukat.

Argynnis Pandora Sys. W. V. (Pandora Csillér). Déli és délkeleti Európá
ban, nevezetesen déli Olaszországban gyakori, éjszak-nyugaton hiányzik; — ná
lunk a Bánságban a Domuglet hegy virányos magaslatain, valamint a Cserna 
völgyében augustus havában közönséges.

Limenitis Aceris Esp. (ihari Enyhész). Európának csak kevés délkeleti vi
dékein jön elő, a Bánság erdős hegységeiben igen gyakori, — Pécs vidékét is 
lakja, a budai és ehez közeli hegységekben eddigelé nem észleltük.

Vanessa triangulum Fabr. (háromszögű Szöglencz). Tenyészési köre Euró
pában meglehetősen korlátolt, a délkeleti faunának jellemző faja, az Al-Duna szo
ros völgyében sziklás helyeken repdes.

Libythea Celtis Esp. (celtis Csápék). Ezen faj ismét a délkeleti faunát jel
lemzi , honunkban a Bánságon kivtil másutt sehol sem észleltetett, itt Orsóvá vi
dékén az Allion hegység aljasaiban, s főleg Kazán mellett,ra Széclienyi-úton nagy 
bőségben jön elő.

Parar g a Clymene Esp er. (Clymene Suhany). Európa ritkább fajaihoz szá
mítandó, tényészési térköre délkeleten létezik ; déli Oroszországból már régi 
időktől ismeretes, a Bánságban csak az Allion hegység déli oldalán észlelhettem, 
hol azonban többes példányban volt a tölgyfa-lombokon kapható.

Pararga Poxelana Cram. (Roxelana Suhany). Az előbbi rokon fajával ha
sonló helyeken tenyészik, e helyiségen kiviil a Balkán hegységében is volt 
alkalmam ezen általában ritkább fajt gyűjteni.

Hesperia Sidae Esp. (Sárda Búska). A déli és délkeleti fajok egyike, mely 
az egész Német-birodalomban hiányzik; itt a Domuglet hegyalja tisztásain virá
gokon nem épen ritka.

A szenderek (Sphingides) csaladjából.

Deilephila Nerii Lin. (torokrojt Alkonyász). Ezen faj eredeti hazájából, déli 
Európa vidékeiről, hol annak kizárólagos tápnövénye a Torokrojt (Nerium Olean- 
der) vadon terem, kedvező körülmények közt hazánk téréire is bevándorol, e vi
déket azonban alkalmasint déli Törökországból a Duna völgyén felfelé vonúlva 
gyakrabban meglátogatja, az orsovai kertekben diszlő Oleandereken hernyója 
gyakran jön elő.

Deilephila lineata Fab. (vonalas Alkonyász). E fajnak tenyészési térkőre a 
mérsékleti, és déli-éghajlat alatt terjedelmes, mind a mellett egyénileg nem igen 
gyakori.

Smerinthus quercus Sys. W. V. (tölgyi Szürkülény). A Herkules-fördők töl
gyes erdeiben széliében tenyészik.

A K A D . É V K Ö N Y V . X I .  K .  I V .  D .  ^
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A szövftnczök (Bombycidae) csaladjából.

Pygaera bucephaloides Ocli. (himes Tarái). A Cserna völgyének nyiltabb 
helyiségein az ottani tölgyes erdőkben nem ritka.

Az éjenczek (Noctuinae) családjából.

Agrotis Rabi Wieweg =  bella Bork. (Szederi Mezőcz). Közép Európa több 
vidékeit lakja, azonban sekolsem közönséges ; itt a Cserna völgyi virányosokon 
néhány példányt volt alkalmam találni.

Heliothis incarnata Frey — Roisduvcdi Rambur. (pirosló Napiász). Déli Orosz
országban Sarepta vidékén gyakori, általam Rumeliában, a Balkán déli oldalán 
fedeztetett fel. Kindermann Orsóvá mellett, az Allion hegység tisztásain találta, 
s állítólag a Silenén nevelte fel.

Talpocliares svává Hüb. (deli Hevenyőcz). Délkeleti faj, a Német-birodalom 
faunájában hiányzik, tenyészési térköre délkeletre terjed, itt a Mehádia felett 
emelkedett kopár hegység déli oldalán gyakrabban találtatott.

Catocala hymenea Syst. W. V. (Szüzes Csallang). E faj az itteni faunát annyi
ban jellemzi, mennyiben tenyész-köre főleg Európa délkeleti vidékeire terjed ; 
hernyója kizárólag kökény-levéllel táplálkozik.

A téhelyröpiiek (Coleóptera) rendjéből.

A hegyalji táj a rovarok ezen rendéből több érdekes fajnak szolgál lakhe
lyül, melyek közöl a nevezetesebbek a következendők :

A futonczfélékböl (Carabici).

Cychrus semigranosus, Procerus Gigas, Carabus Escheri, C. graniger, C. montiva
gus, Abax Schüpeli, s még néhány, melyek már a hegyi tájnál is megemlíttettek.

- Procrustes spretus Dej. (hanyagolt Döfök). Dejan az itt előforduló fajt a kö
zönséges kérges D'óföktöl (Procrustes coriaceus) megkülönböztette, s mint önálló 
fajt írta le, újabb nézetek szerént azonban csak helybeli válfajnak tartatik ; a 
Cserna és Bielareka völgyében kövek alatt, az itteni erdőségben száraz levelek 
és dűlt fák alatt gyakori.

Carabus Scabriusculus var. Lippii Dej. (Lipp Futoncza válfaj). Karánsebes 
vidékén és a Szemenik havas tövében főleg lapályos helyeken nem ritkán for
dái elő.

Carabus Kollárt Paillard. (Kollár Futoncza). Az egész vidéken elterjedt szép 
faj, mely különféle színváltozatokban jön elő. Legközelebbi időkben ezen Pa- 
liardi által felállított fajt a Sclieidler Futoncz válfajaihoz sorozzák, helyesen é? 
azt csak is első életkori életviszonyai fognák meghatározni.

Cymindis cingulata Dej. (övedzett Gyorsod), és
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Cymindis angularis Gyll. (szögletes Gyorsod). E két faj nem épen közön
séges, az első' inkább a délkeleti, mig a másik az éjszak-nyugati faunához tartozik; 
— mind a két faj főleg kövek alatt tartózkodik.

Dinodez azureus Duft. (lazurkék Körtorj). Ezen faj kizárólag a déli fauná
nak sajátja; e vidéken, — valamint Fehértemplom vidékén is,csak gyérebben ta
lálható, mig délkeleti Törökországban gyakori.

Atranus collaris Menete. (rőttorju Kéjencz). Eredeti hazája Ejszak-Amérika, 
hol gyakrabban jön elő ; ugyan e faj egyes példányokban déli Franczia- és 
Oroszországban, s mintegy hat év előtt Mehádia vidékén is találtatott.

Licinus Hojf’manseggii Panz. (Hofíinansegg Terepczéje). Árnyékos helyen 
a fák kérge alatt itt nem ritka, különben e faj is túlnyomólag a délkeleti fauná
hoz tartozik.

Anchomenus (Platynus) scrobiculatus Fabr. (gödörcsés Fojta). A Bánság 
hegységeiben nedveses helyen kivált fakéreg alatt gyakori ; az osztrák fauná
ban mint ritkább jelenség van felhozva.

Agonum antennarium Dufts. — A. subaeneum Dej. (érezfényü Siirge). Európa 
déli tartományait lakja, Rumeliában gyakori, itt, valamint hazánk délnek fekvő 
hegyes vidékein is találtuk.

Stenolophus Stevenii Kryn. — nigricollis Bielz. (Steven Sietérje). Jellemző faja 
a déli és keleti faunának déli Franczia- sOroszországban; a szomszéd Erdélyben 
és itt Oravicza vidékén találtatott.

A holyvaíélékböl (stapbilinidae).

Quedius dilatatus Fab. (széles Kurkász). Ezen faj a ritkább jelenségekhez 
tartozik, daczára tágas elterjedésének csak gyéren kapható ; mi e fajt az itteni 
nagy erdőség sérves tölgyfáinak kifolyó nedvén, egyes példányokban találtuk.

Quedius lateralis Gravenhorst (oldalas Kurkász). Ezen szinte nem közönséges 
faj az itteni erdők korhadt faredvében található.

A figerészekböl (Coüydiadae).

Bothrioderes contractus Fab. (Zömök Ordany). Tenyészési köre terjedelm es 
azonban sehol sem közönséges, a sérült fatörzsök izzadó nedvén és korhadt kéreg 
alatt található.

Coxelus pictus Sturm. (színezett Herge). Helylyel-helylyel az elévült szil- és 
égerfák kérge alatt lappang.

A csajvafelékből (Scarabaeidae).

Oxythyrea cinctella Burm. (szegélyzett Ragyár). Délkeleti faj, melyet előbb 
csak Törökországban volt alkalmam gyűjteni; néhány év előtt Sacher lovag es
Frivaldszky János e fajt a Veteráni-barlang közelében nagyobb szambán találták.

6*
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Cetonia aurata var. pisana (pízai Diszély válfaj). Ezen válfaj, mely Toská- 
nából ismeretes, itt is gyűjtetett.

Phyllopertlia hirtella Brüll.=Rumeliaca Frivald. (szőrös Karand). Ezen déli 
fajt Brüllé előbb Görögországban gyűjtötte, későbben küldötteim azt Rumeliából 
több példányban hozták, s általam P. Rumeliaca név alatt Íratott le. Tenyészési 
térkőre úgy látszik a keleti tartományokra van korlátolva. Itt a Duna szoros 
völgyében fedeztetett fel *).

Tlomaloplia erythroptera Frivald. (vörhönyös Bársond). Szintén délkeleti faj, 
melyet először Törökországból kapván mint új fajt leírtam **), későbben ugyan 
e fajt Bielz Erdélyben, mi pedig Mehádiánál, a Fehértemplom és Versecz közti 
pusztaságon is felfedeztük.

A pompályfélékböl (Buprestidae).

Melanopliila decostigma Fab. (tizpettyli Ficzang). Tenyészési köre tágas, 
lelhelyei számosak, még sem számítható a közönséges fajokhoz; erdős vidéken a 
fák törzsein és ezek kiaszott gyökereiben kapható, — a bánsági erdőkben több
ször észleltük.

Dicerca alni Fiscli. (égerfai Fémész). Ezen faj déli Tyrolisban gyakoribb, a 
bánsági erdőkben csak egyes példányokban kaphattuk.

Anthaxia aur¡color Herbst (aranyos Fényőcz). A mérsékleti égalj alatt több 
vidéken fordúl elő, a melegebb tájakon mégis gyakoribb ; a verő napfényben 
kiszáradt fákon sütkéredzik.

Anthaxia cichorei Oliv. (katáng Fényőcz). Déli Európa sajátja, itt virágo
kon gyakori.

Anthaxia confusa Laport. (összezavart Fényőcz). Ezen kevesbbé elterjedt 
faj eddigelé a déli vidékeken csak gyéren észleltetett, a Bánságban sem igen 
gyakori.

Anthaxia fuverula Iliig, var.banatica Gór y (a gyászos Fényőcz bánsági vál
faja). A törzsfaj Helvetia és Tyrolis déli részeiben, s Európa más déli tartomá
nyaiban honos ; válfaja a Bánságból lett ismeretes.

Agrilius grandiceps Kiesenwetter (buksi Mezőr). Ezen nem rég megalapított 
faj Kiesenwetter szerént a Bánságban és Cyprus szigetén jön elő ; nekem nem 
volt eddigelé alkalmam e fajt természetben észlelhetni.

A revefélékböl (Eucnemidae).

Xylobius dini lab. (égerfai Furócz). Tenyészési köre terjedelmes, mind a 
mellett mivel csak szórványosan jön elő, nem közönséges ; az itteni erdőségben 
többször volt alkalmunk e fajt észlelni.

*) A magyar tud. társaság Évkönyvei II. köt. 1835. 260. lap. V. táb. 12. ábr.
**) A magyar tud. társaság Évkönyvei II. köt. 1835. 260. lap. VI. táb. 1. ábr.
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Dromaeolus barnabiia Villa (görge Rénye). Déli és délkeleti Európában te
nyészik, s egyelőre a ritkább jelenségekhez tartozik, az itteni erdőségben szinte 
csak kevés példányát találhattuk.

A szökcsérfélékböl (Elateridae).

Adelocera carbonaria Schrank. (szenes Válucsáp). A bánsági hegységben, 
korhadt fákon és azok kérge alatt gyakori.

Corymbites haemapterus Iliig, (pirosló Szila). E faj a Német-birodalom fau
nájában hiányzik; — déli Európa némely vidékein, valamint a Bánságban is te
nyészik.

Corymbites quercus Gyll. (tölgyi Szila). A mérsékleti égalj alatt meglehető
sen el van terjedve, itt csak ritkábban észlelhettük.

Corymbites chrysocomus Germ. (sárgamezü Szila). Erdős helyen virágokon, 
a fák és bokrok lombjain helylyel-helylyel kapható.

Ischnodes sangvinicollis Pane, (verestorju Rempe). A gyérebb fajok egyike, 
e helyiségen néhány példánya találtatott, más vidéken is többnyire csak egyen
ként jön elő.

A lágyröptyfn-k (Jlalacoderinaía) csaladjából.

Lucióla Mehadiensis Fald. (Mehádiai Vilár). Ezen faj csaknem sajátja e vi
déknek, a szomszéd Oláhországot kivéve eddigelé másutt nem észleltetett, itt a 
Cserna és Bielareka völgyében nyár derekán kitűnő villogással repdesve estén- 
kint nagyobb mennyiségben látható. A világító Mecsértöl (Lampyris noctiluca) 
lángszínü vilodzása által már reptében is megkülönböztethető.

Cantharis hospes Rosen, (vendég Puhany). Ezen fajt mint e vidék sajátját 
Rosenhauer Oravicza vidékén fedezte fel, s már idézett munkájában 1847-ben le 
is írta.

Malthodes sinuatocollis Kiesenw. (ívelttorjuLágyócz). A ritkább fajok egyike, 
mely általunk szinte Meliádia vidékén fedeztetett fel ; e helyiségen kivtil Dalmát - 
országban is észleltetett, mi a bihari hegységben is találtuk. A Német-biro
dalmi faunában e kis puhany-faj hiányzik.

Malthodes lautus Kiesenw. (kitűnő Lágyócz). Ezen faj eddigelé csak Triest 
vidékéről és a Bánságból ismeretes.

Malachius elegans Oliv. (csinos Hólagány). E faj, mely különben déli Fran- 
czia- és Olaszországot lakja, e helyütt gyakori, a budai hegységben csak gyéren 
jön elő.

Malachius coccineus Erichson (piros Hólagány). A déli tartományok sajátja, 
Törökországban gyakori, e helyen csak egyenként volt kapható.

Ebeus cotndescens Erich. (kékellő Rőnye). Túlnyomókig délkeleti faj, mely 
főleg eme térkörön észleltetett ; virányos mezőkön növényeken tartózkodik.
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Dasytes fusculus Iliig, (barnás Szöreg). E helyen virágokon gyakori.
Haplocnemus tarsalis Sahlberg. (kocsás Borzócz). Európa több vidékein ho

nos, e vidéken csak egyes példányokban volt kapható.
Danacea marginata Küst. (párkányos Szöcsény). Ezen csinos kis faj Görög

országban gyakori ; a Bánságban, valamint a budai hegységben is tenyészik, 
de csak gyéren jön éld.

A taltékfélékböl (Ciendae).

Tillus pallidipennis Bielz (halavány Tepér). Ezen fajt Bielz Erdélyben fe
dezte fel, s a szebeni természettudományi folyóiratban 1850-ben le is írta *). A 
Bánságban, bár ritkán, szinte előjön; Kiesenwetter Görögországban is találta.

Trichodes f avarius Iliig, (sejti Szörkély). Az osztrák faunában mint ritkább 
faj említtetik; nálunk, kivált hazánk déli vidékein, gyakori. Déli Oroszországban 
is honos.

Orthoploeura sangvinicollis Fabr. (verestorju Ritok). Ezen Európaszerte 
ritka faj az itteni hegységben csak gyéren észleltetett ; Szlavónia rengeteg tölgy
erdeiben nagyobb mennyiségben gyűjtöttük.

Corynetes scutellaris Iliig, (pajzskás Sarha). Főleg déli és keleti Európa vi
dékeit lakja ; Pest környékén, valamint hazánk délibb helyiségein is, gyakrab
ban jön éld.

A furdancsfélékböl (P(iniores).

Xylopertha humeralis Lucas (vállfoltu Favész) és
„ sinuata Fabr. (ívelt Favész). Mind a két faj e vidék erdőségében 

gyakran fordái éld.

A dóczfélékböl (Cissidae).

Cis quadridens Cherről, (négyszarvu Dócz). Ezen ritka faj az itteni redves 
fákban csak egyes példányokban volt található.

A rejlenyfelékböl (Tenebnonidac).

Asida banatica Frivald. (bánsági Azád). Ezen nem, mely a délkeleti fauná
hoz tartozik, hazánkban e helyen kivül sehol sem észleltetett ; Kindermann 
e ritka, s egészen áj rovar fajt, a Herkules-förddk közelében, az ottani szoldga- 
rádok tövében találta. Eredeti példányai a magyar nemzeti Muzeum gyűjtemé
nyét díszítik.

A zögenylelekböl (Melandriadae).

Orchesia undulata Kraatz. (habosrajzu Viczkány). Szórványos faj, mely e 
helyen kivül egyes példányokban a bihari hegységben, a szomszéd osztrák és 
stájer erdőségekben, sdt egy példányban Berlin mellett is találtatott.

*) Verhandl. und Mittheil. des Siebenbürg. Vereins fiir Natunvissenschaften, Ilermannstadt 1850. p. 179.
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Ealomenus fuscus Gyll. (barna Harsa). E faj száraz fák kérgei alatt több 
helyütt észleltetett ugyan, de, mint itteni helyiségén is, csak egyenként.

Az ernyészfélékböl (Anthicidae).

Notoxus miles Schmidt (vitéz Böktorj). Ezen kelet-európai faj, e vidéken kü
lönféle növényeken jön éld.

A marókafélékböl (Mordellonae).

Mordellistena axillaris Gyll. (vállfoltu Aszaga). A bánsági hegyek lejtőin s 
virágos völgyekben különféle növényeken tartózkodik.

Mordella Sacheri Friv. (Sacher Marókája). Ezen új fajt eddigelé csak Me- 
liádia vidékén és Szlavóniában találtuk.

A czomborfélékböl (Oedeuieridae).

Oedemera (Stenaxis) amdlata Germ. (gyűrűs Czombor). Orsóvá vidékén vi 
rágzó fákon és csemetéken gyakori.

Az ormányosak (Carculion'dae) családjából.

lihynchites parellinus Schön (játszi Eszelény). E vidéken gyakran fordul éld, 
különben délkeleti Oroszországban és Stájerhonban is találtatott.

Chloroplianus excisus Fab. (kiívelt Zöldény). Ezen faj eddigelé csak e vi
dékről s Moldvából ismeretes ; itt a Cserna- és Bielareka völgyeiben nyíltabb 
helyeken, fűz és más csemetéken nagyobb mennyiségben találtuk.

Fhytonomus Viennensis Herbst (bécsi Növény ész). A Bánság és Bihar megye 
erdős hegységeiben növényeken gyakori.

Phytonomus elegans Schönh. (nyalka Növenyész). Hazánknak s főleg e vidék
nek saját faja, mely tudtomra eddigelé másutt nem találtatott.

Phytonomus Kunzei Germ. (Kunze Növenyész-e). E fajt az itteni hegység alja
saiban növényeken kaptuk.

Otiorliynchus banaticus Stierlin (bánsági Fogorr). Ezen faj igen közel áll az 
Ot. vestitushoz', itteni helyiségén kivül másutt még nem találtatott.

Otiorliynchus chrysocomus Germ. (aranypikkelyü Fogorr). E hegytörzs dél
keleti erdős vidékén jön éld, Mehádia magasabb helyzetű erdeiben több példány
ban gyűjtöttük.

Otiorliynchus angustior Posenh. (vézna Fogorr). Eddigelé csak Oravicza vi
dékéről ismeretes.

Otiorhynchus globus Schön. (gömbidomu Fogorr). Ezen ritka fajt Heyden a 
Bánságból kapta.

Otiorliynchus Kraatzii Stierl. (Kraatz Fogorr-ja). Heyden és Kraatz szerént 
e fajnak hazája Magyarország, alkalmasint a Bánság.
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Otiorhynchus granulosus Schönk. (szemercsés Fogorr). Az itteni hegységben 
nem ritka.

Otiorhynchus chrysonus Sch'ôn. (féinpikkelyíi Fogorr). E vidéken különféle 
csemetéken és bokrokon lelhető'.

Otiorhynchus coarctatus Stierl. (szűk Fogorr). Mehádia vidékén és Szerbiában 
jön elő.

Otiorhynchus cuprifer Stierl. (rezes Fogorr). Eddigelé csak a bánsági hegy
ségből és Szerbiából ismeretes.

Lixus subtilis Schönh. var. cinereus Sturm. (a vézna Hosszancs hamvas vál
faja). Déli és délkeleti faj, hazánkon kivid déli Orosz- és Olaszországban is te
nyészik ; mi e fajt a Duna szűk völgyében Orsóvá mellett, és Pesthez közel a 
peszéri erdőben is találtuk.

Lixus elegantulus Schön. (csinos Hosszancs). Ezen kevésbbé elterjedt faj a 
Bánságban, s hazánk némely más vidékein is tenyészik.

Larinus hirtus Waltl (borzas Vastang). Ezen érdekes faj már déli Orosz
országból, nevezetesen a Kaukázus vidékéről ismeretes volt ; Sacher lovag és 
Frivaldszky János Orsóvá vidékén több példányban gyűjtötték, néhány év előtt 
sikerűit e fajt a budai hegység Farkas-völgyében magamnak is egy pár példány
ban feltalálni.

Marmaropus Besseri Schönh. (Besser Regőcz-e). Ezen különben nem igen 
elterjedt fajnak itteni felfedezése annyiban meglepő volt, mennyiben az legin
kább csak Boroszló- és Lengyelország vidékeiről volt ezelőtt ismeretes.

Ceutorhynchus aeneicollis Schön. (fényestorju Sarla) és Cent. pubicollis Seb 
(pelyhestorju Sarla) mind a két faj jellemző az itteni faunára nézve, amennyiben 
azok lelhelyei eddigelé gyérebbek. Perris a Schönherr által felállított Ceut. pu- 
bicollist az ő általa felállított Ceut. carneus nőstényének tartja.

Gymnetron f uliginosus Rosenh. (kormos Zsúporr). Ezen fajt hazánkban leg
először Rosenhauer fedezte fel, s már idézett munkájában le is írta; — más lei
helye eddigelé nem ismeretes.

A czinezérfélékböl (Cerambycidae).

Clytus Rhamni Gerni. var. temesiensis Germ. (a benge Torjgomb temesi vál. 
faja). A törzsfaj Európa déli faunájához tartozik; válfaja a Bánságból származik; 
Erdélyben is honos.

Clytus apicalis Hampe (bütüs Torjgomb). Saját faja a Bánság faunájának, 
mely eddigelé máshol nem találtatott. Kráter tudor Mehádia vidékén gyűjtötte.

Callimoxis gracilis Brülle (vézna Nyurga). Ezen faj, mely nemileg a legkö
zelebbi időkben különböztetett meg, Mehádia vidékén tenyészik ; e helyen kí
vül még csak Dalmát- és Görögországban de csak egyes példányokban fedez
tetett fel.
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Dorcadion Murrayi Küst. (Murray Izmócza). Ezen faj, mely Kollár és Mur
ray által legelőször Mehádia vidékén fedeztetett fel, későbben Erdélyben is talál
tatott, s általunk ismét Törökországban gyűjtetett.

Dorcadion bilineatum Germ. (kétvonalas Izmócz). E helyen kivül Edélyben 
és a szomszéd Törökországban gyér növényzetű helyeken tavaszkor nagyobb 
mennyiségben jön elő.

Strangalia thoracica Fab. (rőttorju Bökröp). Ezen feltűnő faj bár rég isme
retes, mégis olyannyira ritka, hogy csak igen kevés európai gyűjtemény di
csekedhetik vele. Orosz- és Svédországban is tenyészik. Mehádia vidékén tud
tomra csak Findely jutott egy példány birtokába.

Leptara tesserula Charp. (kétjegyű Karcsa). Délkeleti faj Orosz- és Törökor
szágban, valamint Erdélyben is honos, a Cserna völgyében virágokon gyakori ; 
éjszak-nyugati Európa tartományaiban hiányzik.

Leptura rujipennis Muls. (rőtröptyűs Karcsa), és Lépt. rufa, Brül. (rőt Kar
csa). Tenyészési köre mind a két fajnak főleg déli Európára van korlátolva, ne
vezetesen déli Franczia-, Török- s Görögországban észleltetett ; a Bánságban mind 
a két fajt találtuk, az utóbbi Erdélyben is jön elő.

A zományfélékböl (Chrysomelinae).

Pales Ulema Germ. (zöld Beszke). Ezen faj a délkeleti faunának sajátja, ná
lunk főleg e helyről, és Pécs vidékről ismeretes, hol bokrokon és virágos növé
nyeken jön elő ; a Domuglet aljában kőris-bokrokon több példányban találtuk. 
Cryptocephaias interruptus Suffrian (szaggatottrajzu Ferej). Leihelyei nagy tére- 
ken vannak, melyek mindazáltal inkább a délkeleti fauna köréhez tartoznak ; 
déli Bajorország, Styria, Karinthia és Alsó-Ausztria lakhelyei; Mehádia s Orsóvá 
vidékén gyakori.

Cryptocephalus virens Suffr. (zöldellő Ferej). E helyén kivül főleg keleten, 
nevezetesen Krímben jön elő, Bécs mellett is találtatott ; — a Bánságban virágo
kon nem ritka.

Chrysomela marcasitica Germ. (henye Zomány). Leihelyei meglehetősen kor
látoltak, a szóban levő vidéken kivül még csak Gács, és Stájerországban s Alsó- 
Ausztriában észleltetett.

Chrysomela menthastri Suffr. (bárzing Zomány). A völgyekben s nedvesebb 
talajban termő vad Mentán nem ritka; tenyészési térkőre meglehetős tág.

Chrysomela morio Faldermann (fekete Zomány). Délkeleti faj, mely e helyén 
kivül, hazánkban még Pest és Bars megyében is jön elő, különben déli Orosz
országban is tenyészik.

A szökönezfelekböl (Halticinae).

Haltica procera Pedt. (nyúlánk Szököncz). Meglehetősen elterjedt faj, az 
itteni alantibb erdők virányosain nem ritka.

A K A D .  É V K Ö N Y V .  X I .  K .  I V .  D .  ^
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Orestia alpina Germ. (havasi Szököncz). Nagyobb terjedelmű erdős hegy
ségekben, a szomszéd osztrák és stájer területen is észleltetett ; itt délfekvésü 
árnyas, szűk völgyekben találtuk.

A pajzsdafélékböl (Cassidariae).

Cassida subreticidata ¡Suffr. var. splendidida Svffr. (a reczésded Pajzsda csil
lámló válfaja). A törzs faj Stájer- és Osztrákhonban is tenyészik, a csillámló vál
faj Spanyolországból lett legelőször ismeretes ; később egyes példányait sike
rűit Mehádia vidékén is feltalálni.

A belencsfélékböl (Endomychidae)

Endomychus thoracicus Charp. (feketetorju Belenes). E faj a bánsági hegy
ség faunájának sajátja, más lelhelye eddigelé ismeretlen ; itt többnyire korhadt 
fákon és azok kérge alatt lelhető.

Mycetina cruciata Schall. (keresztes Korha). Kevésbbé elterjedt s ritka faj, 
az itteni erdőség elévült fáiban, s azok kérge alatt lappang.

Ceramis ruhricollis Germ. (verestorju Gombár). Ezen ritka faj itt gombák
ban, kivált pöfetegekben élősködik, tudtomra másutt még nem észleltetett, s e 
tekintetben az itteni faunára különös jelentőséggel bír.

Leiestes seminigra Gyll. (félfekete Csimpész). Ezen faj szinte a ritkább jelen
ségekhez sorozandó; bár már Finn-, Franczia- és Stájerországban, valamint déli 
Ausztriában is találtatott. Itt délnek fekvő árnyas völgyekben kövek alatt több
ször találtuk.

Symbiotes troglodytes Hampe (piriny Béresé). A fák redveiben lakik. Bécs 
közelében is észleltetett ; itt csak egyes példányait kaphattuk.

A kétröpüek (Díptera) rendjéből.

Nem hagyhatom itt említetlenül a kolumbácsi legyet vagy kolumbácsi ti- 
polyát.

Simidia maculata Voigt. (foltos Tücsöl). Ezen állatka kivált a marhákra 
nézve annyira veszélyes, hogy mérges bökései következtében több esik áldoza
tul ; — a szőrmentes helyeket, s a test nyilásait, kivált a szem, száj s orr likait 
lepvén meg, éles fájdalmat s gyuladást okoz, s az állatot gyakran halálra kí
nozza. Sok ideig azon hiedelemben volt e vidék népe, hogy e rém állatka a ko
lumbácsi barlangban terem, honnan roppant mennyiségben, nagyobb s kisebb 
seregben rajzik ki, s még a távolibb vidék marháinak üldözésére is elözönlik; 
de még a természeti-tudományok avatottjai előtt is sokáig rejtény volt ezen kár
tékony állatka eredeti • nemződésének mibenléte ; mig végre a számos kárvallot
tak panaszai következtében a bécsi császári muzeum természet-osztályának igaz
gató-őre Kollár Yincze ezen állatka keletkezésének, s első életkori viszonyainak
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kipuhatolására álladalmi költségen a helyszínére hivatalosan kiküldetvén, annak 
életmódját, s elsőkori átalakulását, néhai Heuífel Krassó megyei fóorvos sejtelme 
s utasítása következtében*) szerencsésen felfedezte. Szerénte ezen állatka álczája 
{larva) főleg a lassan folydogáló erdei csermelyek s árnyas völgyek sekélyebb vizei 
közelében él, hol kövek, fa-darabok s levélkorhadványok alatt tenyészik, s végzi 
teljes kifejlődéséig átalakulási korszakait. Ezen fontos felfedezésnek köszönhető 
most már azon lehetőség, miszerént az illető vidék ezen veszélyes ellenségétől, 
összepontosdlt közerővel, s kitartó utánlátásal, ha nem is tökéletesen, de mégis 
nagy részben megszabadulhat. Ezen kártékony faj nemcsak a Duna-szoros bal s 
jobb parti területén, de Krassó és Arad megye több helyein, sőt Erdélyben is, 
kivált a szarvas marhában, több ízben tetemes pusztítást okozott.

1865. évben junius végén egy természet-tudományi kirándulás alkalmával a 
nép közt elhirhedett kolumbácsi barlangot is kitűztük vizsgálódásunk pontjául. 
A barlang torkolatja (mely előbb azért volt befalazva, nehogy belőle a ben te
nyésző veszedelmes kolumbácsi Tipolya kiröpülhessen) mintegy 7—8 ölnyire 
meglehetős térés, azontúl beljebb annyira megszűkül, hogy a benne megle
hetős sebességgel folyó hideg patak úgy szólván egész átmérőjét elfoglalja, mi 
által a beljebb hatolás csak a vízben történhetik. — A barlang légmérséklete 
igen alanti, s a nedves talaj is oly hideg, hogy e helyben a Tipolya petéi ki nem 
fejlődhetnének; de különben is e helyen, minden növény-korhadvány vagy más 
tápszer hiányában a Tipolya nyűje épen nem élhetne. Ezen körülmények elegen- 
dőleg bizonyítják, hogy ama népmonda csak a regékhez sorozandó.

A p u h á n y o k  ( M o l l u s c a ) .

Ezen osztály az itteni hegységben igen gazdagon van képviselve, és pedig 
több oly fajok által, melyek e vidéknek vagy kizárólagos sajátjai, vagy csak a 
szomszéd Erdély és Szerbia hegységeiben lelik tenyészési körük határait.

A bigafélekböl (Helicidae).

Helix trizona Ziegl. (háromsávu Biga). Délkeleti faj, melynek tenyészési 
köre csak e vidékre, Erdélyre, s a szomszéd ozmán hegységekre terjed ; itt a 
mészsziklák hézagaiban gyakori.

Helix baaatica Parts, (bánsági Biga). E faj csak innen, Erdélyből s a bi
hari hegységekből ismeretes, ennélfogva hazai faunánkra nézve jellemzetes. Ár
nyas helyeken többnyire növények s moh alatt lappang.

Helix diodonta Meg. (ikerfoguBiga). Amaga nemében valóban feltűnő, s né
hány Európán kivüli fajhoz hasonlító faj, mely eddigelé kizárólagos sajátja e vi
déknek. A Domuglet hegyén dűlt s red ves fák kérgei alatt gyakori.

*) A k. magyar természettudományi társulat Évkönyvei II-ik kötet 1845— 50. Heufl'el János a 
kcdumbácsi Tipolyáról.

7*
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Helix triaría Frivald. (hármas Biga). Ezen apró, de érdekes faj, e vidéken 
általam Ion felfedezve először, később Erdélyben is ugyan, de tudtomra másutt 
Európában sehol sem találtatott. Itt kövek alatt helylyel-helylyel gyakori.

Pupula lineata var. banatica Eossm. (vonalos Babárka, válfaja bánsági B.). 
Ezen gyöngéd kis puhány szinte e hegység sajátságaihoz számítandó.

Clausilia Dacica Frivald. (dácziai Zárász). Ezen kitűnő fajt 1846-ik évben 
tett természettudományi utazásom alkalmával a Duna szorosában Kázán vidékén 
a mészsziklák hasadékaiban sikerűit legelőször felfedeznem. Későbben ugyan e 
faj a Duna jobb parti, szerb sziklákon is találtatott ; más lelhelye eddigelé azon
ban ismeretlen lévén, e vidék sajátjának ismerhető el.

Clausilia rugicollis Zieg. et var. oleata Ziegl. (redősnyaku, és válfaja olajfényü 
Zárász). Törzs-, valamint válfaja is, tudtomra, csak itt és Erdélyben jő elő. Mehá- 
dia vidékén, de kivált a Herkules-fürdő közelében nedveses helyeken kövek alatt 
igen gyakori.

Clausilia pagana Possm. (pór-) ; — elata Ziegl. (domborodott-) ; — fallax 
Eossm. (csalárd-) ; — montana Pfeiff. (hegyi-) ; — critica Bieltz et var. viridana 
Ziegl. (ismérves és válfaja zöldellő Zárász), mind megannyi jellemzetes fajai e vi
dék faunájának, melyek tenyészési térköre a szomszéd Erdélylyel közös ugyan, 
de különben igen korlátozott.

Végre megemlítendők még

A pankányok (Arachnidae) osztályából.
Scorpio europaeus L. (európai Bököl), mely faj e vidéken nagyban tenyé

szik; dűlt fák, azok kérgei, s kövek alatt tartózkodik. Bökése kevésbbé veszélyes.

A héj au ez ok hasonlábu (Isopoda) rendjéből, «az ászk«afélékből (Oniscidae).

Porcellio trilobatus Stein. (háromkarélycsás Odorász). Ezen Stein Frigyes 
által felállított új faj a Herkules-fürdők mészszikla üregeiben tenyészik, hol azt 
magamnak is volt alkalmam több példányban gyűjteni.

A Bánság róna vidéke
A Bánság faunájáról lévén szó, helyén lesz itt egy futólagos tekintetet annak 

róna vidékére is vetni, a mennyiben az, rovarászati szempontból, saját észleletem, 
s mások észleletei nyomán előttem ismeretes.

Ezen róna vidék nagy része kitűnő jóságu talajánál fogva szorgalmas műve
lésnek örvendvén, minden kedvező éghajlati viszonyainál fogva sem bír oly gaz
dag faunával, mint annak hegysége ; a hol azonban a helyiségek erdők, rétek s 
műveletlen térek által ezen alsóbb rendű állatok tenyészésének kedvező alkalmat 
nyújtanak, ott kétségtelenül több érdekes s jellemző faj lenne feltalálható, ha



A BÁNSÁG RÓNA VIDÉKE. 53

azok tüzetesebben kibuvároltatnának, mintsem eddig történhetett. A szenve
délyes természetbúvár, Findely József, Temesvár s Arad vidékén szorgalmasan 
gyűjtögette az itteni fauna tárgyait, és sikerűit is szorgalmának e vidéken 
több érdekes tárgyakat felfedezni, melyek közöl csak a jelentékenyebbeket em
lítjük meg :

A télielyröpüekből :

Carabus hungaricus Fab. (magyarhoni Futoncz). Temesvár vidékén gya
kori ; nagyobb testalkata s röptyűinek valamivel simább felülete által tér el a mi 
vidékünkön előjövő példányoktól. E fajnak tenyészési térkőre, hazánk délkeleti 
területe ; innen a Dunán, és Lajthán túl a bécsi öbölig.

Elythrodon bispinus Schönh. (kéttövisü Kopár). Nemére s fajára nézve neve
zetes ritkaság. Findely e fajt Temesvár közelében egy kertnek falkerítésén 1825- 
ben kora tavaszszal nagyobb mennyiségben találta, későbbi években azonban 
sem ismert helyén, sem pedig az egész vidéken nem volt többé feltalálható. 
Küldötteim e fajt Törökországból, nevezetesen a Balkán és Smyrna vidékeiről 
egyes példányokban hozták magukkal.

A pikkelyröpiiekböl :

Plusia cheiranthi Tausch = eugenia Evers. (fajtlinka Éjdísz). Ezen díszes 
színezetű s ritka éjencz déli Oroszországban már rég fel volt fedezve, s máshon
nan nem is Ion sokáig ismeretes, mig azt 1852-ben elsökori átalakulása viszo
nyaival együtt Nátlily József Temesvár vidékén is felfedezte.

Hátra van még, hogy a Bánság rónáinak azon nevezetes helyéről szól
jak, mely Fehértemplom és Versecz között 71000 holdnyi területet foglal el, s 
melynek mintegy harmadrészét futóhomok-buczkák s lapályos térségek képezik. 
Ezen terjedelmes sivatag, Ager Romanorum (Rómaiak mezeje), közönségesen 
Bjelo-Berclo nevezet alatt ismeretes. Az itteni földterület habos idomú, alacso
nyabb homokdombokkal, s helylyel-helylyel mocsáros nádas tavakkal, itt-ott 
szép virányos oázokkal s terjedelmes ültetvényekkel, melyek a kincstár részéről 
a futóhomok megkötésére nagy szorgalommal s áldozattal eszközöltetnek, mi 
által már nem csekély része hasznavehetové lűn. Az itt uralkodó szelek iránya 
túlnyomólag délkeleti, s ennek következtében az itteni homokdombok és völgyek 
is hasonló irányban s gyakran tetemes távolságra következetesen vonulnak el. 
Ezen homoktenger, viharok által megingatva, különös tüneményeket idéz elő': 
magas halmokat vagy völgyeket képez, hol azok előbb nem voltak ; ültetvé
nyeket sokszor tetemes mélységbe temet el, örvényes mély töbröket kerekít ki, 
melyek télen át kófuvataggal megtelvén, s még olvadás előtt ismét vastag ho
mokréteggel befedetvén, állandó hóbányákat képez, melyekre itt nyár derekán 
is lehet akadni. Mindezen tünemények azonban az itteni homokkötési folytonos
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s fáradhatlan munka által évröl-évre kevesbűlnek. E nevezetes vadon helyek
nek különben kedvezd égalji viszonyai különös vonzerővel bírtak s bírnak a ter
mészetbúvárra ; több füvész, s ezek közt kiválólag Rochel Antal fényes ered
ménynyel buvárolta ki e vidéknek viránykincseit, mi az itteni fauna kipuhatolá- 
sára nem kis ösztönül szolgálván, azt ismételt ízben is meglátogattuk. Vizsgá
lódásaink főállomásai Ulma, Deliblat és Grebenácz voltak. Az itt észlelt és gyűj
tött tárgyak nevezetesbjei a következők :

A pikkelyröpüekböl :

Laelia coenosa Hüb. (mocsári Iszang). Deliblat mellett nádasokban gyakori. 
Hernyója nádon elősködik, melyről ha szélroham vagy más erőszak által a vízbe 
hull, ebből élénk úszómozgása segedelmével tápnövényére ismét felkap. Tenyé- 
szési térköre terjedelmes, mennyiben az Angol-s Francziaországban is honos; oly 
mérvben azonban sehol sem jön elő, mint honunk délkeleti terjedelmes nádasaiban.

Dianthoecia seiuncta Her. Scheff. (különváló Magtokász). Ezen ritka s még 
kevésbbé ismert éjenczfajt küldötteim előbb Törökországból hozták, későbben 
itt Ulma vidékén egy példányban találták, más leihelye eddigelé ismeretlen.

Dianthoecia sihnes Hüb. (silène Magtokász). Ezen faj csak déli Franczia- 
és Spanyolországból ismeretes; küldötteim által 1854-ben egy példányban itt is 
fel lön fedezve.

Acontia titania Esp. (titán Sugarász). Tenyészési térköre délkeleten van, 
hol Török- és délkeleti Oroszországból lett ismeretes; küldötteim azt 1854-ben 
Fehértemplom közelében Ulma vidékén több példányban gyűjtötték.

Á téhelyröpüekből (Coleóptera).

Cicindela hybrida var. Sahlbergi Fisch. (korcs Czingolány, válfaja Sahlberg 
Cz.) Ezen válfaj, melyet az orosz rovarászok mint önálló fajt állítottak fel, itt 
több a törzsfajhozi átmeneteit tanúsító példányokban találtatott ; különben csak 
déli Oroszország pusztáin tenyészik.

Anómala errans Fab. (bolygó Döbör) a délkeleti faunának sajátja ; Fran
cziaországban csak igen ritkán, déli Oroszországban gyakrabban lelhető, itt Gre
benácz vidékén Frivaldszky János által 1861-ben több példányban gyűjtetett.

Aplldia transversa Fab. (harántos Faroncz). E faj déli és délkeleti Európát 
lakja; éjszaknyugaton hiányzik; itt nyár derekán alkonyaikor repkedve gyakori. 
Tentyvia Frivaldszkyi Kraatz (Frivaldszky Fekény-e). Ezen rovar nemére és fa
jára nézve iíj szerzeménye a magyar faunának. A Fekény (Tentyria) nem ezelőtt 
sehol sem találtatott hazánkban, fajára nézve pedig átalában új. Ezen érdekes 
állat felfedezője Frivaldszky János, ki azt 1861-ben a grebenáczi homoktalajon 
fedezte föl először.

Zonitis bifasciata Schönh. (kétszalagu Szalagány) ; és
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Zonitis bifcisciata var. atra (az előbbinek fekete válfaja). Ez, valamint törzs
faja, az itteni homoktalaju növényeken nem ritka ; különben mindketteje Európa 
délkeleti faunáját jellemzi.

Zonitis caucásica (kaukázi Szalagány). Ezen keleti fajt 1865-ik évi julius 
havában találtuk hazánkban legelőször. Honi faunánkra nézve annyiban neveze
tes, mennyiben e faj eddigelé csak déli Orosz- és Törökországból volt ismeretes. 
Csak néhány évvel ezelőtt fedeztetett föl Erdélyben is ; minek folytán úgy lát
szik, hogy e keleti faj tenyészési véghatárát nyugat felé nálunk a Bánságban 
éri el. Leihelye a Karas folyó partjain emelkedő dombokon van.

Callidium (Phymatodcs) glabratum Charp. (sík Bajlár) egyike ritkább honi 
fajainknak, melynek tenyészési térkőre előttem még ismeretlen.

Agapantia hirtaFab.—flum  Rossi, (borzas Virám). Ulma vidékén gytíjtetett 
egyes példányokban ; különben Olaszhonból is ismeretes.

Adimonia sanguinea var. Crategi Dufts. (galagonyái Nyáma), és
Adimonia haematidaea G'erm. (sötétvörös Nyáma). E két faj az itteni bokro

kon s csemetéken, valamint apróbb növényeken nem ritka.
Fehértemplom vidékéről a Duna völgyében fölfelé haladván, annak jobb 

oldalán közép magasságú hegylánczolat nyúlik e l, mig bal oldalán hazánk ter
jedelmes rónasága terűi el. Faunistikai adataim érdekében e helyütt csak egy 
helyet, Futak és Cserevics vidékét hozom fel, lionnét honi faunánk érdeké
ben csak kevés, de annál érdekesebb adatot idézhetünk.

A pikkelyröpüekből :

Encarta virgo Treits (szűz Jelke). Ezen faj csak keleti Szibériából az Altai 
s Ural hegység vidékéről volt ismeretes. Futak környékén találta azt sok év 
előtt Farkas Ferencz; későbben Kindermann Albert egyes példányokban 
szinte itt gyűjtötte. Első életkori alakjai ismeretlenek. Európa más vidékein 
eddig nem észleltetett.

Cucullia fraudatrix Evers. (csalfa Csuklyász). Ezen fajnak valódi hazája 
délkeleti Oroszország, az Ural s Volga vidéke ; szórványos, egyes példá
nyokban Porosz-Sziléziában is észleltetett. Farkas Ferencz ezen érdekes fajt Fu
tak vidékén, és Bihar megye Beél helysége határában gyűjtötte; egyes példá
nyokban Erdélyben, Nagyág vidékén is találták.

Erastria obliterata Ramb.— Wimeri Treit (fátyolos Ledérke). Ezen csinos 
éjenczet Kindermann Albert a cserevicsi ürömlepte dombokon találta, s annak 
elsőkori alakjait is fölfedezte. E szórványos faj, mely kivált déli Oroszországban 
honos, egyes példányokban déli Tyrolisban is , de csak igen gyéren ész
leltetett. Hazánkban eddigelé másutt nem találtuk.

Az elősorolt adatokból kitűnik, hogy a Bánság faunaja égalji helyzetének, 
faunistikai tekintetben, kiválólag megfelel ; s ámbár tagadhatlan, hogy sok oly
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fajjal találkozunk i t t , melyek Európa éjszaknyugati részeiben is honosak, de 
nem csekély azon fajok száma is, melyek ott egészen hiányozván, az itteni fau
nának délkeleti alapnyomatára (typus) utalnak ; s mi g egyrészt az itteni fauna 
Európa délibb tartományainak saját fajait is felmutatja, másrészt mégis túl- 
nyomólag egyezik a délkeleten elterülő' szomszéd Törökbirodalom faunájával, 
melylyel több sajátságaiban egy ezik. F eltűnő, hogy Európa déli faunájának néhány 
saját nemei itt, mintegy elvétve, s csaknem egyenként jönnek eló' ; ilyenek 
például a görögországi Nômius, a Ditomus és Assida nem, melyek hazánk más 
helyein eddigelé sehol sem találtattak. — A szóban levő vidék faunáját jel
lemző gerinczes állatok közt

Az emlősökből feltűnő: a Vespertilio Cappacinii, mely faj különben csak 
Szárdinia és Szicziliából ismeretes. A havasi faunára nézve jellemzetes, hogy a 
havasi Mor moga, mely a Tátrákon igen gyakori, itt egészen hiányzik; mi való
színűleg onnan értelmezhető, mert ezen havasi hegytörzs, ellentétben a Tátrá
val, szelidebb alkatú, s képlete majdnem sziklaomladék nélküli.

A madarakból : a Gypaetos barbatus és Neophron percnopterus ; az utóbbi, 
mint valóságos keleti faj, úgy látszik, itt éri el tenyészésének véghatárát. E két 
orvmadár hazánk éjszaknyugati részeiben eddigelé nem észleltetett.

A hüllőkből: a Testudo graeca és a Vipera amodytes azon jellemző fajok, 
melyek nem csak hazánk, de egész Európa éjszaknyugati részében hiányzanak.

Az itt észlelt alsóbb rendű állatok földrajzi elosztása, s más rokon faunákkali 
egybeliasonlítása viszonyait általános vonalokban megemlítendő, előre bocsátom, 
hogy az éjenczek (Noctuini) és parapillék (Microlepidoptera) tüzetes kipuhatolása, 
a reájok fordítandó kellő időnek hiánya miatt, csak kis részben történhetett 
meg, mig a téhelyröpüek (Coleóptera) osztálya ez érdekben több adatokat szol
gáltatott.

A pikkelyröpüek (Lepidoptera) rendjéből, a felső és alsó havasi tájak nagy
ban megegyeznek a kárpáti, osztrák- és stájerhoni havasok fajaival.

A hegyi, hegyalji és róna tájakon találkozunk ezen rendből néhány oly faj
jal , melyeknek földrajzi elterjedése korlátozottabb.

A Clymene, JRoxelana és Leander pillangó, tenyészésének nyugati véghatárát, 
úgy látszik, itt érte el. E három faj különben délkeleti Orosz- és Törökországot 
lakja, s a Bánság hegységén túl éjszaknyugat felé nem terjed.

A Mêlas Szemöcz sok évek során át e vidék kizárólagos fajának tartatott, 
mig a legközelebbi időkben Carnioliának Nanos nevű hegyén is fel Ion fedezve. 
 ̂álfaja, a Lefebre Szemőcz, a Pyrenaeusokat lakja.

A Sidae Búska Európa déli faunáját jellemzi, hiányozván az éjszaknyugaton-
Az ügyes Zödeg (Solenoptera scita) Európa több vidékein, mint itt is, 

szórványosan észleltetett. Helvetiában Zürich vidékén mint állomásozó faj te
nyészik.
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A különváló Magtokász (Dianthoecia seiuncta H. Sch.) mint ritka tünemény, 
e vidék faunáját érdekessé teszi, mennyiben e faj, itteni hazáját csak Török
országgal osztja.

A Silène Magtokász (Dianthoecia Silenes) itteni tenyészése a róna-bánsági 
faunának déli alapnyomatára utal, mennyiben e faj csak még Spanyol- és déli 
Francziaországban észleltetett.

A holdas Gumócz (Hydroecia lunata) a Bánság faunáját kiválólag jellemzi, 
mint oly jelenség, mely csaknem kizárólag e vidék sajátja.

A fajtlinka Jój dísz (Plusia cheiranthi) ; — a szűz Jelke (Encarta virgo)’ — a 
csalárd Csuklyász[Cucullia fraudatrix) ; — a pirosló Napiász (Heliotis incarnata), 
és a titán Sugarász (Acontia titania), mint Európa délkeleti faunájának saját fajai, 
e vidék faunáját nem kis mérvben jellemzik.

A téhelyröpüekhöl, azoknak már fentebb elősorolt helyiségeire vonatkozólag, 
itt csak azon fajokat hozom fel, melyek a Bánság faunájának vagy kizárólagos 
sajátjai, vagy csak a közelebbi vidéken, mint Erdélyben és a szomszéd török 
területen, észleltettek. Ezek sorába tartoznak :

Nebria Hegeri Dej.
„ transylvanica Dej. 

Cychrus semigranosus Pali. 
Carabus planicollis Kiist.

„ comptus Dej.
„ obsoletus var. euchromus 

Pali.
„ montivagus Pali.
„ Kollari Pali.

Anchomenus banaticus Friv. 
Pterostichus Findelii Dej.
Omaseus cophosioides Dej.
Molops robustus Dej.
Abax Schüpellii Pali.
Trechus banaticus Dej. 
Pleganophorus bispinosus Hampe. 
Dermestes latissimus Bieltz. 
Curimus decorus Steff.
Cantharis hospes Rosenh.
Lucióla Mehadiensis Fald.
Athous Sacheri Kiesenw.
Plinthus Findelii Schönh. 
Phytonomus elegans Schönh.

A K A D . É V K Ö N Y V .  X I .  K .  I V .  D .

Gymnetron fuliginosus Hampe.
Otiorhynchus granicollis Schönh.

„ globus Schönh.
„ argenteus Stierlin.
„ Kraatzii Stierlin.
„ cuprifer Stierl.
„ chrysocomus Germ.
„ angustior Rosenh.
„ coarctatus Stierl.
„ marmota Stierl.
„ chrysonus Schönh.
„ cymophanus Germ.
„ banaticus Stierl.
„ granulosus Schönh.

Elythrodon bispinus Schönh.
Tentyria Frivaldszkyi Kraatz.
Assida banatica Friv.
Mordella Sacheri Friv.
Dorcadion Murrayi Koll.
Olytus apicalis Hampe.
Callidium glabratum Charp.
Saperda quercus Charp.
Xylosteus Spinolae Friv.
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Leptura tesserula Charp. Endomychus thoracicus Charp.
Clytra chloris Lac. Ceramis rubricollis Germ.

Az itteni rovarfaunának más, európai rokon faunákkali összehasonlítása, 
fentebbi adataim nyomán, csak megközelítőleg adható , mennyiben egyik vagy 
másik nem és faj itt is ott is képviselve van, miszerént a nélkül, hogy az idézett 
fajok egyike vagy másika más helyeni egyenkéntes tenyészése kétségbe vo
natnék , ezen egybeliasonlítások főleg a rokon égalji viszonyokra, s a faunák 
közös alapnyomatára (typus) vonatkoznak.

K ö z ö s e i  a B á n s á g n a k  a s z o ms z é d  Tö r ök -  és d é l k e l e t i  Or o s z 
o r s z á g g a l  :

A pikkelyrópüekből.

Hypar. Clymene, Roxelana és Leander. Plusia cheiranthi Tausch. 
Dianthoecia seiuncta Her. Sch. Heliotis incarnata Ramb.
Eucarta virgo Treit. Acontia titania Esp.

A téhelyröpüekből.

Cicindela hybrida var. Sahlbergi Fisch. 
Cychrus semigranosus Pali.
Carabus montivagus Pali.
Dinodes azureus Duft.
Stenolophus Stevenii Kryn.
Nematodes nigriceps Mán.
Corticus tuberculatus Germ.

„ tauricus Germ.
Phyllopertha hirtella Briil. =  rumeliaca 

Friv.
Homaloplia erythroptera Friv.
Anómala errans Fab.
Oxythirea cinctella Burm.
Malachius coccineus Erichs.

Kö z ö s e i  a B á n s á g n a k  dé l i  I

Helops Schmidtii Germ.
Lydus algiricus Lin,
Oenas crassicornis Iliig.
Tropideres bilineatus Germ. 
Chlorophanus excisus Fabr.
Cleonus ferrugineus Schönh. 
Elythrodon bispinus Schönh.
Clytus capra Germ.
Dorcadion Murrayi Kíist.

„ bilineatum Germ.
Leptura tesserula Charp.
Pales ulema Germ.
Chrysomela morio Fald.
Clythra chloris Lacord.

T a n c z i a -  és O l a s z o r s z á g g a l :

A pikkelyrópüekből.

Dianthoecia silenes Hübn.

A téhelyröpüekből.

Cymindis cingulata Dej. Aristus clypeatus Rossi.
A ranua collaris Ménét. Agnathus decoratus Germ.
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SilphaSouverbiiFairm. =  alpicola Küst. Parmena unifasciata Rossi. 
Dromaeolus barnabita Villa. Phytoecia tigrina Muís.
Cerocoma Mtihlfeldi Schönh. Agapantia hirta Fab.
Lixus elegantulus Schönh. Leptura rufipennis Mnls.

Köz ös  a B á n s á g n a k  G ö r ö g o r s z á g g a l :

Nomins graecus Laport. Ebeus coerulescens Erich.
Myas chalybaeus Pali. Danacea marginata Küst.
Phyllopertha hirtella Brüll. Helops asphaltinus Küst.

Calimoxis gracilis Brülle.

Kö z ö s  a B á n s á g n a k  az oszt

Procerus gigas Creutz.
Carabus irregularis Fab.
Platynus scrobiculatus Fab.
Calathus metallicus Dej.
Pterostichus Jurinei var. Heydenii Heer. 

„ fossulatus var. Klugii Dej.
„ foveolatus Duft.

Haptoderus subsinuatus Dej.
Steropus rufitarsis Dej.
Aphodius alpinus var. rubens Comol. 
Nemozema elongatum Lin.
Athous rhombeus Oliv.

,, trifasciatus Herbst.
Corymbites guttatus Germ.
Phytonomus Kunzei Germ.

,, Viennensis Herbst.

rá k  és s t a y e r  h e g y t ö r z s z s e l :

Plinthus Sturmii Germ.
Rhynchites parellinus Schön.
Alecula aterrima Küst. 
Phryganophilus ruficollis Fab/ 
Xanthocroa carniolica Giest. 
Oedemera (Stenaxis) annulata Germ. 
Strangalia aurulenta Fab.
Oreina melanocephala Duft.

„ var. venusta Suff.
„ intricata Germ.
„ tristis var. Cacaliae Schrank. 
„ var. punctatissima Suff. 

Orestia alpina Germ.
Leiestes seminigra Gyll.
Mycetina cruciata Schall.
Symbiotes troglodites Hamp.

A Icétröjjüekböl a kolumbácsi Tipolya különös érdekkel bír a Bánság fauná
jára úgy természettudományi, mint államgazdászati szempontból.

A puhányok ellentétben a madarakkal s rovarokkal kevesbbé léven mozgé
konyak, helyhez kötöttebbek, s főleg hivatvák egy vagy más vidék faunájának 
jellemzésére.

A Hehx diodonta, triaría, trizona s bánátivá:, a Clausilia Dacica rugicollis, fal- 
lax, és montana állomásos s csaknem kizárólagos fajai a bánsági hegylánczolatnak.

A pan hány okból az európai scorpio az itteni fauna délkeleti jelleméről ta
núskodik.

8*
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Végre a héjanczok osztályából : a háromkarélycsás Odorász (Porcellio trilo- 
batus) úgy is mint új faj, s mint olyan, mely másutt még nem észleltetett, kivá- 
lólag jellemzi e vidék faunáját.

A bihari hegység és barlangjai.
Faunisticai adataim érdekében nem kis szerep jutott a bihari hegységnek, 

mely szinte hazánk délkeleti részében havasi magasságra emelkedő terjedelmes 
hegy-lánczolatot képez. E hegy-tömeg vadon bérczei, s rengeteg erdei nem kis 
számú érdekes rovarfajnak szolgálnak alkalmas tenyészhelyül, és ha a Bánság- 
faunáját gazdagnak mondhatjuk, úgy a bihari hegységről méltán állíthatjuk, 
hogy az faunisticai sajátságaira nézve hazánk bármely vidékével versenyezhet ; 
— mert azonkivül, hogy e hegységnek főleg havasi magaslatain több oly fajjal 
találkozunk, melyeket a Bánság havasain is észleltünk, oly fajokat fedeztünk itt 
fel, melyek nem csak hazánkban, de általában az egész entomologiai világban 
eddigelé ismeretlenek voltak, mi már napjainkban, midőn Európa faunája csak
nem a legkisebb részletekig ki van aknázva, nem mindennapi tünemény. E te
kintetben főleg érdekesnek találtuk ama számtalan barlangokat, melyek e hegy
törzsnek külön helyiségein léteznek, s melyek a legközelebbi időkig faunisticai 
szempontból vizsgálatlanul maradtak.

Általánosan el lévén ismerve azon elv, miszerint a szerves testek kifejlődé
sének s fenmaradásának a világosság s az alkalmas tápszer egyik fő tényezője, 
alig lehet csodálni, hogy a barlangok örök sötétségében, hol a teng-életnek táp
kellékei is hiányzani látszanak, élő lények létezése nem is sejtetvén, azokra előbb 
csak kevés figyelem fordítatott. Azon érdekes felfedezés, hogy a barlangok mé
lyében nemcsak állandóul élnek, de ivadékról ivadékra is szaporodnak néniéi}' 
állatok, az újabb kor vívmányainak egyike. Az első barlangi állat, mely a ter
mészetbúvárok figyelmét a barlangok lakói iránt felébresztette, a kopoltyús Válto- 
zány (Proteus angvinus Laur. Hypochton Laurenti Fitz.) volt. — Ezen feltűnő 
gyík- s lial-idomu állatka a carinthiai barlangok vizeiben már rég észleltetett, 
mint önálló faj azonban Blumenbach természettanában a hüllők rendszeres soro
zatába csak 1821-ben vétetett fel. Ez időtől fogva az ottani barlangok gyakrab
ban vizsgáltattak meg állattani tekintetben, mig a szenvedélyes s nagy érdemű 
természetbúvárnak gróf Hochenwartnak sikerűit az adeísbergi barlang mélyében 
egy különös alakú, s csaknem egész-átlátszó téhely-röpü rovar-fajt egy példány
ban  1831-ben felfedezni. Ezen váratlan s meglepő felfedezés nem kis mérvben 
elvillanyozta a természetvizsgálók kedélyét, — a barlangok most már még na
gyobb szenvedélylyel lőnek kutatva, de daczára az ebbeli fáradalmas kutatások
nak, 14 év múlt el, mig ezen (a felfedező gróf nevének a tudománybani örökí
tésére Leptodirus Hochenvartii-nek elnevezett) érdekes állat az adeísbergi bar-
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láng mélyéből 1845-ben ismét napvilágra került; azontúl már majdnem minden 
évben sikerűit, e ritka rovarból szokott helyiségén néhány példányt feltalálni.

A carinthiai, krajnai és az egész Karst mészkő-képleteinek barlangjai most 
már kedvenez színhelyei lettek az entomologiai kutatásoknak, melyek sikerdús 
eredménye az entomologiai.világnak egy új birodalmát tárván fel, nem sokára a 
barlangok sajátságos faunáját alapítá meg. Az évről évre szaporodó felfedezések 
megtették hatásukat a távol vidékeken is ; a franczia természetbúvárok dicséretes 
szorgalommal és szép eredménynyel aknázták ki hazájuk barlangjait, fóleg a 
Pyraeneusokban, de az éjszakamérikaiak sem maradván hátra a világhírű s 
nagy terjedelmű Manmth-barlangjokból szinte több érdekes állatfajjal gazdagíták 
a barlangok faunáját. Dalmát-, Horvát- és Morvaország barlangjai is részesültek 
ez érdekbeni kutatásokban.

Ezen nagyszerű, mondhatni epochalis faunisticai mozgalmak a barlangi 
fauna érdekében nem maradhattak buzdító hatás nélkül mireánk nézve sem, mi
nek következtében már több évek előtt megkezdtük hazánk barlangjaiban ez ér
dekbeni vizsgálódásainkat ; első sorban a híres agteleki barlangban tevénk ismé
telt ízben is búvárlatinkat, melyek eredményéről már fentebb szóltam, később 
az abaligetiben, (lengénfalviban, legközelebbi időkben pedig a bihari és kra,s- 
s 'lakban tettük kísérleteinket ; ebbeli kutatásaink eredményét érdeklőleg, én itt 
csak a két utolsó helyen tett észleleteink nevezetesebb adatait hozom fel, mig Fri- 
valdszky János magyar nemzeti múzeumi őr hazánk barlangjaiban szerzett egye
temes észleleteink, és saját tapasztalásai összegét, az 1863-ik évben Pesten tartott 
orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlése alkalmával egy külön értekezésé
ben részletesebben tárgyalta, és a magyar Akadémia természettudományi osztálya 
közlönyében közzé is tette. *)

A barlangi télielyröptiek (Coleóptera) színe csaknem kivétel nélkül fakó, 
sápadt, testalkatuk általában finom, gyöngéd, testrészeik csaknem átlátszók, tag
jaikban könnyen elválók ; ezen a külvilág rokon lakóitól látszólag eltérő jellegek 
csak tenyészhelyük sajátságában lelik fel értelmezésüket ; mindezen jellegek, 
a vakság, úgy mint a sápadt színezet, valamint az átlátszó testalkat, nem példa 
nélküli a külvilági rovaroknál sem, melyek bár a föld szilién, de szinte elrejtve 
tenyésznek.

Az eddig felfedezett valódi barlangi állatok vüágtalanok, kifejlődött lát - 
szervük hiányzik, s a szemeknek csak durványaival (rudimentum) bírnak, melyek 
a látásra épen nem alkalmasak, mind a mellett a világosság iránt igen érzéke
nyek ; alkalmunk volt azt barlangjainkban, főleg a Pholenon és Drimeotus nem
nél tapasztalni, midőn azokat tanyájukon, hol számosabban voltak egybe sere
gelve, gyertya világnál megleptük, s csak igen sietve kelle velők elbánni, mivel

*) A  m a g y . tu d o m á n y o s  a k a d é m ia  m a th  é s  term . tu d . k ö z lö n y e  II I . k ö t .  1865 .
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rövid idő alatt szűk rejtekeikbe mind eltünedeztek, honnan többé birtokukba 
jutni nem lehetett.

A tapintás úgy látszik nagyobb mérvben van eme setétség lényeinél kifej
lődve, mit haladásuk közben csápjaiknak folytonos tapogató mozgása által eléggé 
tanúsítnak, de más részt az által is, hogy tápszerüknek felkeresését a mély se- 
tétségben csak nagyobb fokra kifejlődött tapintási s hihetőleg szaglási szervük 
segítségével képesek eszközölni.

Tápszerüket illetőleg önkéntelenül támad a szemlélőben azon kérdés, mivel 
táplálkoznak ezen állatkák s ivadékaik e helyen ? hol az őskor catastrophái által 
eltemetett medve, hyena s más állatfajok csontmaradványain kivid (melyek 
most már tápszerül csak nem szolgálhatnak) más jelenkori állatok hulláinak vagy 
növényzetnek nyoma sem látszik lenni ; s valóban e kérdeménynek megfejtése 
csak ezen állatkák s lelhelyük tüzetesebb észlelete által lett értelmezhető. A 
nagy természetben még a legparányibb lények háztartásáról is, bár reánk nézve 
gyakran rejtélyesen, gondoskodva van, s bár mennyire feltűnő is ezen ro
varok tenyészhelyi különbsége a külvilágiakétól, mindazáltal bizonyos csa
ládok és osztályok rendeltetésüknek megfelelŐleg azon módon élnek itt is, mint 
rokon családjuk a szabad ég alatt.

A merőben jeges barlangok kivételével alig létezik oly szikla-üreg, melyben 
ha nem is folytonosan, de időszakonként denevérek ne tartózkodnának ; nézetem 
szerint ezeknek nem kis szerep jutott a valódi barlangi állatok táplálkozása ér
dekében. Köztudomású tény, hogy a denevérek főleg rovarokkal táplálkoznak, 
s hogy azokat esteli kalandjukon szorgalmasan vadászszák, vadászataikból szo
kott állomásaikra visszatérvén a barlangok mélyébe, sokszor magukkal hozzák 
zsákmányaikat, azokat ott nyugalomban kényelmesen elköltendők, a nagyobb tár
gyakat, például a cserebülyöket (Melolonta), melyeket egyszerre elnyelni vagy nem 
képesek, vagy nem hajlandók, széttagolják, mely műtét alkalmával prédájuknak 
egy része alá hull, s ezen állati maradék alkalmas tápszerül szolgál ama parányi 
lényeknek, melyek az örökös setétségen kívül ily sovány élelemre kárhoztatvák. 
Ezen étkezésnek szemtanúi voltunk a fericsei és fonáczai barlangban, hol az 
ekkép elhullasztott cserebüly-maradványok körül egész telepét láttuk a Drime- 
otusoknak, kik kétség kivid itt lakomáztak.

Hol a denevérek egymásba kapaszkodva nagyobb fürtökben csillárokként 
függnek le a barlangok magas mennyezetéről, ott a talajon egész petrenczék emel
kednek denevértrágyából, melyeken, még a barlangok mélyeiben is, nem ritkán 
nagyobb szánni (kétröpűk) légy fajok szemlélhetők, ezek ivadékai az említett 
bél-sár kúpokban tenyésznek, s álzájuk, (nyü-jök) kétségkívül az itt tenyésző, s 
állati anyaggal élősködő más rovar-fajoknak szolgál táplálékul.

A barlangi rovarok tápszereihez számítandók még : a nagy záporok és víz
rohamok által a barlangok mélyébe erőszakosan besodort puhányok és más ap
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róbb állatok, melyek e helyiségen csak kevés ideig élhetvén, a barlang húsevő 
lakóinak esnek prédául. Ide tartoznak a víz által, vagy történetesen behordott 
fadarabok, s más növényrészek, valamint ezek korhadványai ; a helylyel-hely- 
lyel, kivált nedvesebb barlangokban, szemlélhető penész és zákány (Byssus), a 
növényország ezen legalsóbb fejleményei.

Végre valamint a külvilágban, úgy ezen örök setétségben is bebizonyúl a 
természet törvényének ama következetessége, miszerint egyik állat, saját fen- 
tartására másokat ejt áldozatul. Itt sem hiányzanak a ragadozók, kik laktársaik 
élete után leskelődvén, s azokat birtokukba ejtvén, felemésztik. E tekintetben 
érdekes észleleteket közlöttek Schmidt Ferdinánd, Kewenhüller herczeg, Sclii- 
ödte, s más természetbúvárok, főleg a Blotlirus spelaeus, és Stalita taenaria bar
langi ragadozókról.

Az eddigi tapasztalás azt tanúsítja, hogy azon barlangi rovarok száma, me
lyek állati táplálékkal tengődnek, túlnyomó a más életmóduak felett, s a rovarok 
osztályában, főleg a futonczok (Carabici) és a peszérek (Silphales) családjai által 
vannak képviselve ; ez annyira átalános, hogy még a távoli Amérika Mamuth- 
barlangjában is túlnyomólag ezen családok fajai szerepelnek.

A valódi barlangi állatok, kivé vén a krajnai barlangok vizeiben tenyésző 
Proteust és a Mamuth-barlangban honos Anibliopsis spelaeus vak lial-fajt, mind a 
gerincztelenek osztályába tartoznak.

A barlangi állatok tartózkodási helyiségükhöz képest, főleg három osztályba 
soroztainak :

a) olyanokra, melyek a hűvös, árnyékos és setét helyeket kedvelik, s me
lyek, ha hasonló helyiségeken a föld külfelületén is találhatók, sajátképen nem 
is a barlangi faunához sorozandók.

b) olyanokra, melyek a barlangokon kivül csak kivételesen jőnek elő, 
ezek a (Troglophilák) barlangkedvelök.

c) végre olyanokra, melyek kizárólagos saját lakói a barlangoknak ( T r o  g -  

lobiák) valódi barlanglakók.
Ezek közöl adataim érdekében főleg a két utolsó rovatba tartozókra, mint 

olyanokra, melyek faunánkat különösen jellemzik, irányzottam figyelmemet.
A bihari hegység számos barlangjai közöl állattani szempontból tízet láto

gattunk meg, ezeknek nagy része a Sebes-és Fekete-Körös völgyeiben, vagy azok 
környékén létezik; a megvizsgáltak közöl a medziádi az ,mely terjedelmére, vala
mint eddig érintetlenül maradt gazdag csepkő-diszítményeire nézve, a többit 
felülmúlja. Ezen barlangok nagy részét, a tudomány érzékeny veszteségére korán 
elhunyt Schm/cil tanár, a barlangok fáradhatatlan búvárja, saját munkájában 
helyiratilag részletesen leírta és megismertette.

1856-ban és folytatólag 1858-ban Frivaldszky János magy. nemz. múzeumi 
őrrel intéztem természetbúvárlati kirándulást a bihari hegységre, s annak bar-
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lángjaiba, mig Frivaldszky János 1860-ban ugyan e vidéknek más barlangjait, 
s 1861-ben a Krassó megyeieket fürkészte ki állattani szempontból. Ebbéli bú
várkodásunk eredménye a magyar barlangok faunája érdekében igen örvende
tes, és kielégítő volt; mert azonkivül, hogy az állatok alsóbb rendű külön osztá
lyaiból barlangjainkban több oly fajok tenyészését, melyek a krajnai és más 
barlangokból már ösmeretesek voltak ,bebizonyítottuk ; csak a téhelyrÖpüek rendé
ből 7, a pankányok osztályából pedig 1, s így egészben 8 új, eddigelé egészen is
meretlen állatfaj felfedezésével gazdagítottuk a barlangok faunáját.

A bihari barlangok közöl itt csak azokat említem meg, melyek faunisticai 
adataim érdekében szerepelnek.

/

Az igriczi vagy pesterei barlang, Elesd helységétől mintegy 1 óra távolságra, 
túl a Sebes-Körösön, Pestere-Esküllő társfaluk szomszédságában van, terjedelme 
középszerű, mélyületei s végső medenczéje nedves iszapos agyaggal s ebben 
számos őskori emlősök csontmaradványával telt.E barlangban három valódi bar
langlakó állatfajt találtunk.

A jericsei barlang, a hason nevű oláh-falunak közelében van , hossza 
mintegy 500 ölnyi, átalában igen nedves és iszapos mélyében egy patak kígyód- 
zik, mely egy részének kutatását akadályozza. Szorgalmas vizsgálódásunk kö
vetkeztében benne 8 külön osztályú valódi barlangi állatfajt észleltünk.

A fonáczai barlang, Rézbányához közel, Fonácza helységtől mintegy félóra 
járásnyira esik. Hossza 130 öl, terjedelme térés, jobbára száraz talajjal, s csep- 
kőképlettel, — egyike a vidék leglátogatottabb barlangjainak, őskori állatcsont- 
maradványokban gazdag, — több órai kutatásunk folytán benne hat külön osz
tályhoz tartozó valódi barlangi állatfajt fedeztünk fel.

Az oncsászai barlang, Bihar megye keleti határán Erdélynek tőszomszédsá
gában, a tenger szine felett mintegy 5000 lábnyi magasságban egy meredek 
mészszirt-fal oldalában s keleti irányban nyílik ; a hozzá jutás Erdélyből, vala
mint a bihari oldalról is fáradalmas ; mi Budurásza helységéből a Bohodej ha
vason keresztül csaknem egész napi lovaglás után jutottunk hozzá. A barlang kö
zépszerű nagyságú ; entomologiai és palaeontologiai tartalmát leszámítva, kevés 
érdekkel bír. Az itt gyűjtött valódi barlangi állatok négy külön faj által való
nak képviselve.

A Vida-völgyi, s Kugles-hegyi barlang az úgynevezett Hétfalu rengeteg hatá
rában van, ezt Frivaldszky János nemzeti múzeumi őr, 1860-ban vizsgálta meg, 
minek eredménye két valódi különfaju barlangi állatnak felfedezése Ion.

A szokolováczi barlang a Krassómegyei barlangok csoportozatálioz tartozik. 
Frivaldszky János 1862-ben Oraviczáról látogatá ezt meg, s benne egy új té- 
helyröpü barlangi rovarfajt fedezett fel.

Az ide vonatkozó barlangi állatok sorozata a következendő :
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A rovarok osztályából, a téhelyröpüek (Coleóptera) rendjéből, a futonezfélék (Carabiei) 
főcsaládjából, a fnrgönczök (Trechidae) alcsaládjából.

Anophthalmus Redtenbacheri Friv. (Redtenbacher Vaklandja). Ezen nemnek 
a krajnai, pyraeneusi, dalmatiai, sut az amérikai barlangokból is több fajai is
meretesek már ; a mi általunk felfedezett faj azonban szembetűnő jellegeinél 
fogva mindnyájától különbözik. Leihelyei az igriczi és fericsei barlangok, hol 
azt kövek alatt, vagy a barlangok nedves falain, sőt az Igriczben iszapos agyag
talajon is találtuk.

Anophthalmus Redtenbacheri var. parecas Fr. J. (Redtenbacher Vaklandjá- 
nak szomszéd válfaja). Ez a törzsfajtól főleg kisebb testalkata, s némi kevésbbé 
jelentékeny jelleg által tér el. Eddigelé kizárólagos lelhelye a fonáczai barlang 
torkolatja, htís s nedves helyeken kövek alatt.

Anophthalmus Milleri Friv. J. (Miller Vaklandja). Ezen csinos űj fajt Fri- 
valdszky János 1862-ben a szokolováczi barlangban fedezte fel, s ugyanaz év
ben a bécsi entomologiai folyóiratban a VI. köt. 327. lapján irta le.

A peszér-félék (Silphidae) csaladjából.

Pholeuonleptoderum Friv. (hoszszucsápu Odorász). Ezen nemből hazánk bar
langjaiban már három új fajt sikerűit felfedeznünk ; eddigelé csak a pyrenaei 
barlangokból volt még egy külön faja ismeretes. Leihelye a fonáczai barlang, 
melynek örök setét ágazataiban nedves helyeken nem ritka.

Pholeuon angusticolle Hampe, (szűktorju Odorász). Ezen faj eddigelé csak az 
oncsászai barlangban észleltetett. Bielz E. A., erdélyi természetbúvár, e fajt két 
példányban már 1847-ben felfedezte; mi ugyanezen helyen 1858-ban nagyobb 
mennyiségben gyűjtöttük.

Pholeuon gracile Friv. J. (karcsú Odorász). Ezen nemében kitűnő csinos kis faj 
Frivaldszky János felfedezése, ki azt a vidavölgyi kugleshegyi barlangban 1861- 
ben találta, s a bécsi entomologiai folyóiratban ismertette meg.

Drimeotus Kraatzii Friv. (Kraatz Barlangárja). Ezen nem hazánk barlang
jainak kizárólagos sajátja, mely eddigelé másutt még sehol sem észleltetett ; 
az idézett faj lelhelye a fericsei barlang, hol azt helylyel-helylyel egybesere- 
gelve nagyobb számban találtuk.

Drimeotus Kovácsi Miller (Kovács Barlangárja). Ezen faj volt a legelső va
lódi barlangi téhelyröpü rovar, melyet hazánkban találtunk. Lelhelye az igriczi 
barlang mélye, hol azt a nedves talajon és falakon számos példányban gyűj
töttük.

A holyvafelékböl (Síaphylinidae).

Quedius fulgidus var. nigra (csilló Kurkász fekete válfaja). Hazánk, valamint 
a külföld barlangjaiban is közönséges; törzs-faja a szabadban szinte gyakori.

A K A D . É V K Ö N Y V .  X I .  K .  I V .  D .  9
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A pankányok (Arachnidae) osztályából, a kollancsfelék (Ixoda) csaladjából.

Eschatocephalus gracilipes Fraunf. (karcslábu Rejlér). A Karszt hegység
barlangjaiból is ismeretes ; mi e fajt a fonáczai, fericsei és oncsászai bar
langokban találtuk.

Haemalastor gracilipes Fraunf. (vékonylábu Vérszip) a fericsei barlangban 
fordult éld.

Az alhökölók (Pseudoscorpii) csaladjából.

Blothrus brevipes Friv. J. (rövidlábu MetelérJ. A hasonnemü barlangi me- 
telértol (Blothrus spelaeus Schiödte), mely az adelsbergi barlangból ismeretes ; 
fajilag Frivaldszky János különböztette meg, s elkülönzo jellegeit a fellendített 
értekezésében adja éld. — Ezen új faj az oncsászai, fericsei és fonáczai barlan
gokban fedeztetett fel általunk.

A héjanczok liasonlábu (Isopoda) rendjéből, az ászkafélék (Ouiscidae) családjából.

Titanethes graniger Friv. J. (szemercsés Vakász). Ezen faj, mely a krajnai 
barlangokat is lakja, legközelebb Frivaldszky János által íratott le. Nedves he
lyeken csaknem minden barlangjainkban találtuk.

Nyphargus stygius Schiödte. (pokol-Vak-rák). A barlangok álló tócsáiban, ne
vezetesen a fericseiben gyakori.

Az elősorolt tapasztalati adatok azt tanúsítják, hogy hazánk barlangjaiban 
a Téhelyröpü rovaroknak főleg három neme, az Anophthalmus, Pholeuon és Dri~ 
meotiLS van képviselve; az Anophthalmus különféle fajai Európa és Éjszak-Amérika 
barlangjaiban is tenyésznek ; a Pholeuon hazánkon kivid, csak egy faj által van 
a Pyrenaeusokban képviselve ; a Drimeotus eddigelé kizárólagos sajátja a bihari 
barlangoknak ; ezen nemet, úgy látszik, a külföld barlangjaiban, a gazdag-fajú 
Adelops-nem pótolja, melyet, valamint az igen érdekes barlangi Leptociirus- 
nemet, hazánk barlangjaiban felfedeznünk, legalább a jelenkorig, nem sikerűit.

Ha a barlangi faunának jelenkori stádiumát szemléidre veszszük, méltó el
ismeréssel telünk el a haladó kor ama fáradhatlan szorgalma iránt, mely annyi 
liomály-fedte, s eddigelé ismeretlen éld lények felfedezése által gazdagítá állat
tani ismereteinket; — ugyanis midőn 1831-bene setétséglényeiből alig volt egy 
pár ismeretes, jelenleg csak a valódi barlangi-vak-állatok fajszáma a százat már 
megközelíti ; és mennyi lappanghat még az eddigelé vizsgálatlanul maradt bar
langjaink rejtekeiben, melyek felderítése még a jövendőnek feladata !

A bihari hegység faunája, mint már fentebb is érintém, több oly rovarfaj
jal bír, melyeket, mint hazánk faunájára jelentékenyebbeket, már a Bánság fau
nája rovatában felhoztam ; itt csak azon kevés fajról teszek említést, melyek e 
hegység faunáját kiválólag jellemzik, ilyenek a :
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Tehelyrőpü rovarok rendjéből a futonczfélékböl (Carabici).

Pterostichus Sacheri Friv. J. (Sacher Röpére). Ezen faj annyira közel áll a 
Jurine, s válfaja a Heyden R ’ópérjéhez, hogy azt első tekintettel csak is eme vál
fajának lehetne tartani ; szorgosabb egybehasonlítás által azonban oly jellegek 
mutatkoznak rajta, melyekre e fajnak önállóságát nem kis valószinüséggel le
het megállapítni ; ezen különböztető jellegek Frivalclszky János által észleltei
tek, és e munka végén az illető helyen vannak közölve. Leihelye e fajnak a 
Bohodej havas magaslata, hol azt vizenyős helyeken kövek alatt állandó jellegű, 
számos példányokban találtuk.

Haptoderus brevis var. Bielzii F'uss. (Bielz Pigecse). Ezen válfaj, e vidékem 
kutatásunk előtt, csak pár évvel fedeztetett fel előbb Bielz által, kinek emlékére 
Fuss szebeni tanár megnevezte, s le is írta *). Leihelye ezen ritkább válfajnak 
azon határszéli hegylánczolat, mely hazánk és Erdély között, az Oncsásza bar
lang közelében vonul el,

A pikkelyröpüekbőí (Lepidoptera).

Triphosa sabaudiata Dup. (szavóji Szónya). Ezen Franczia-, Olaszországból, s 
a földközi tenger öbleinek délibb vidékéről ismeretes fajt mi a bihari barlan
gok torkolatjának sziklafalain több példányban találtuk ; 1865-ben a Herkules- 
fördő közelében az úgynevezett Rablóbarlang sötétebb zugaiban nagyobb meny- 
nyiségben láttuk.

A puhányok ^Mollusca) osztályából:
A bigafelékböl (Helicidae).

Helix banaüca Parts, (bánsági Biga). A Sebes-Körös völgyében, az úgyne
vezett Magyar-barlang szomszédságában csaknem gyakoribb, mint a Bánság 
hegységeiben, hol eredetileg volt felfedezve.

Clausilia temmilabris Possm. (vékonyajku Zárász). Ezen ritka zárászfaj álta
lam a bánsági és bihari hegységben fedeztetett fel először, későbben a szomszéd 
erdélyi hegységben észleltetett.

A homaresafelékböl (Melanopsideae).

Melanopsis costata Feru. (bordás Homárcsa). Ezen faj főleg Syriának lassú 
folyású vizeiben él ; nálunk kizárólagos lelhelye a nagy-váradi fürdők hév-vize, 
hol annak elavult s elmállott lakhéja már régen találtatott, mig végre közelebbi 
években sikerült azt eleven lakóival, magával azélő állattal együtt felfedeznünk.

*) Verhandlungen des Siebb. Vereins für Naturkunde, 1858.

9*



6 8 HAZÁNK KÖZÉPHEGYSÉGEI ÉS RÓNÁI.

III.

Hazánk középhegységei és rónái.

Hazánk faunisticai szemléjét mintegy félkörü, éjszak-délkeleti irányban be
végezvén, feladatom megoldása még eme félkörön belül esd nagy térre, s hazánk 
központi területére utal. E nagyszerű, számos négyszeg mértföldet elfoglaló föld
terület, hogy állattani érdekben minden részleteiben ki lenne már fürkészve, állí
tani ugyan nem lehet, mindazáltal tekintetbe vévén e területnek rokonos égalji 
viszonyait, s azon körülményt, hogy e térnek bár nem minden, de mégis több 
helyiségén, s külön nemű és fekvésű talaján történtek már ez érdekben észlele
tek, reményleni lehet, hogy faunánknak ha nem is minden jellemzetes tárgya, 
de mégis ezek nagyobb része nem lesz nélkülözve faunisticai adataim sorozatában.

E nagy térnek, mely hazánk közép hegységeit, felső és alsó rónáit fog
lalja magában, főleg a következendő helyein történtek állattani észleletek, 
nevezetesen :

A Mátra s a hegyaljai hegység vidékein, a terjedelmes Bükhegy-lánczola- 
ton, a regényes diósgyőri völgyben, Nógrád-, Hont- és Barsmegye több pontján, 
alsó Grömör-, Borsod-, Heves- s Szabolcsmegye több helyén, Esztergom-, Ko
márom-, Pozsony-, Győr-, Szala-, Somogy-, Tolna-, Baranya- és Sopron megyék 
téréin, a Duna- és Tisza közti nagy rónaságon, a Balaton, Fertő és velenczei 
tavak partjain, főleg pedig Buda-Pest határában s ennek környékén.

A Duna és Tisza közti földterület éjszakról délkeletnek irányuló nagyobb- 
szerü hegylánczolatot tüntet fel, melynek végágazatai hazánk alföldi síkságában 
enyésznek el. A középmagasságu hegylánczolatok többnyire lombos erdőkkel 
borítva, változatos fa- és csemete-nemekkel díszlenek, ilyenek : a Bük, Gyertyán, 
a Tölgynek néhány faja, az Ihar, Jávor, Kőris, Barkócza, Hárs, Nyír, Topoly, 
Jegenye, Vadalma, Vadkörte s Cseresznye, Szil, Eger, Fűz, Galagonya, Kecskerágó, 
Benge, Fagyai, Lonczfélék, Som, Borboja, Bangita, Veresgyürü, Feketegyürü, Mo
gyoró, Kökény, Bodza, Vadrózsa s helylyel-helylyel Fenyő és Boróka ; a délibb bér- 
ezeken az Orgona (Syringa), Dudafürt [Colutea), Szömörcze (Elius cotinus), több 
Zanót (Cytisus) faj és más számos csemete, ezek közt, kivált avigály erdőségben 
és téresebb hegyi mezőkön, a dús és változatos virány, hatalmas s befolyásos té
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nyezője az itteni gazdag faunának ; minél délibb ezen hegyvidék, annál érde
kesebbé és sajátságosabbá válik faunája is ; ezen tapasztalati tényt, (mellőzvén 
most más vidékeket), meggyőzőleg igazolja a budai hegység is, mely a nyugat
éjszakról hullámzó hegylánczolatnak délkeleti végágazata, s melynek őrfokait 
a Sz. Gellért, a Sas-, budaörsi és csíki hegyek képezik ; ezen hegyfok valóban 
jellemzetes s kitűnő faunával bír.

Az imént említett nagy téren észlelt gerinczes állatok nevezetesbjei :

Az emlősök osztályából :
A kézszárnyuak (Chiroptera) rendjéből.

Phinolophus clivosus Püpel (dombosorru Patkorr=denevér). Ezen ritkább de
nevérfajt, mely ezelőtt Afrikából s Dalmatiából volt ismeretes, 1845-ben boldo
gult Petényi társaságában, a bárány amegy ei, abaligeti barlangban találtuk na
gyobb mennyiségben; későbben alkalmunk volt, ugyané fajt a bihari barlangok
ban, nevezetesen a körösvölgyi Magyar-barlangban is felfedeznünk.

Az őrlők (Rosores) családjából.

Spermophilus citillus Lin. (mezei Ürge). Hazánkban, kivévén a nagyobb hegy
ségeket, s a magasabb éjszaki vidékeket, a lapályon, dombokon, s délnek fekvő 
hegyoldalokban mindenütt tenyészik ; különben tenyészési térköre nem terjed 
ki Európa minden tartományaira. Hazánkon kívül Cseh-, Lengyel-, Szilézia-, 
Osztrák- és Francziaország hasonló téréin is észleltetett.

Sphalax typhlus Güld. (fogas Yakony). Hazánk egyik nevezetesebb emlőse, 
mely, kivévén a délkeleti Oroszország Don- és Volga közti térségeit, Európa 
más tartományaiban hiányzik. Ezen érdekes világtalan emlős, úgyszólván egész 
életét a föld alatt tölti, hol különféle gyökerekből, főleg hagymanemüekből élős- 
ködik. Hazánkban a Duna és Tisza közti nagy rónaságon tenyészik ; Pest hatá
rában magamnak is volt alkalmam egy példányt találni. Dunán-túl csak igen 
ritkán jön elő, hol azt Sopron táján néhai báró Ocskay Ferencz észlelte; az er
délyi Mezőségen mint igen ritka jelenség szintén találtatott.

Mus minutus Pallas—M. pratensis Ocskay (apró Egér). Ezen faj, kivévén a ter
jedelmesebb erdős hegység vidékeit, hazánkban igen elterjedt, az egész alföldi 
rónaságot, úgy a Dunántúli tájakat, sőt még Gömönnegye nedvesebb völgyeit 
is lakja ; éjszaknyugati Európában a ritkább jelenségekhez tartozik.

Mas musculus L. var. spicilegus Petényi (a házi egér elvadúlt válfaja, gözü Egér). 
Ezen válfaj, mely főleg színezete és a szabadbani eltérő élet módja áltál üt el a házi 
egértől, hazánk délkeleti részeiben nagyon elterjedt, s némely évben igen gyakori.

Sminthus vagus Wagner—Mus lineatus Lichtenstein (csíkos Egér), Keleti faj, 
mely Odessa vidékén s más távolabbi keleti tartományokban fedeztetett fel ; ha
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zánkban e ritka faj alföldi rónáinkat lakja ; Petényi a Duna és Tisza közti tére- 
ken nem egy példányban találta.

Castor jiber L. (kásztor Hód). Hazánkban a történelmi adatok szerint a hód 
nem épen ritka jelenség volt ; a jelen században már igen gyéren, s csak a Duna 
mentében észlehetett ; néhány év előtt Pozsony ésPetronel tájékán több példány 
ejtetett el. Zimonnál a Duna és Száva közti szigeteken több év előtt szinte löve
tett néhány példány. 1831-ben Pesthez és a Dunához közel Némedi helység 
határában egy példány, melyet magamnak is volt alkalmam szemlélni, napköz
ben a szántóföldeken veretett agyon. — Végre az emlősök osztályából megemlít
hetjük még hazai állatjaink két válfaját ; ezek :

A kuvasz-, juhászkutya, komondor ; ezen válfaj hazánkban sajátságos alap
nyomatú ( typus-u).

A Marha-ma gyár ökör, mely hazánkban tiszta fehér, s feltűnő' nagy szarvak
kal díszített ; hasonló nagyszarvu vonó marhákat láttam ugyan Siciliában is, de 
ezek mind vörhönyös rőt szőrüek.

A madarak osztályából.
A nappali ragadozók csoportjából.

Vahur cinereus Gmelin. (barna Keselyű). Ragadozó szárnyasaink egyik leg
nagyobbika ; Európa délkeleti és Afrika éjszakkeleti vidékeit lakja ; hazánk alföldi 
marhatenyésztő pusztáin esett hús végett nem ritkán fordul elő, többi közt a 
Jászságban és a hortobágyi pusztán gyakran ejtetett el. Arad- és Krassómegye 
erdős hegységeiben, valamint a Szerémségben is többször észleltetett, utóbb* 
helyein fészkét és tojásait is felfedezték.

Aquila imperialis Bekst. (fejedelmi Sas). Tenyészése főleg délkeleten, Afriká
ban és Egyiptomban van ; hazánk délkeleti vidékeit is lakja, a Duna- és Tisza-parti 
erdőségekben Titel és Futak vidékén, valamint a Szerémségben is gyakrabban 
észleltetett; ezen erdőségekben mint állomásos faj költ is; én Veszprémmegye er
dőségéből kaptam három fiatal példányt.

Aquila pennata Gmel. (gatyás Sas). E faj valódi hazája éjszaki Afrika, honnan 
délkeleti Európába is elterjedt ; alföldi rónáinkon, a Duna és Tisza közti térhelye
ken többször lövetett ; egy pár év előtt az adonyi szigetről került egy szép pél
dány nemzeti Múzeumunk gyűjteményébe.

Aquila minuta Brehm (törpe Sas). Ezen faj, melynek önállósága több orni- 
thologok által kétségbe vonatott, Brehm által alapíthatott meg ; jeles ornithologunk 
gr. Lázár Kálmán ezen faj, és legközelebbi rokona a gatyás Sas közti különbséget 
a magyar-orvosok és természetbúvárok 1863-ban Pesten tartott nagy gyűlése al
kalmával tüzetesen fejtegette, mi által Brehm állítása még szilárdabb alapot nyert. 
Hróf Lázár állítása szerint e ritkább faj Nyitramegyében többször észleltetett.
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Aquila clanga Pallas (csengő Sas). E kérdéses faj Petényi adatai szerént felső 
Magyarországban, és a Fertő tava vidékén lövetett; némely ornithologok e fajt a 
viogó sas (Aquila naevia) válfajának tartják, mig mások mint önálló fajt is
merik el.

Aquila brachydactyla Beckst. (kígyász Sas). Tenyészési térkőre déli Európa 
vidékeire terjed; Olasz- és Francziaországban gyakran jön elő; a német biroda
lom tartományaiban csak gyéren fordul meg ; nálunk a Duna- és Tisza-parti erdő
ségekben, e folyók szigetein, de felső Magyarország erdeiben is többször ész
leltetek.

Falco laniarius Glog. (szabda Sólyom), Tenyészési térköre éjszakkeleten, 
Ázsia külön téréin, főleg Tatárországban van, honnan a Volga vidékére is elter
jed, csak ritkán s egyenként látogatja meg Németországot ; hazánkban nem
csak mint látogató vendég, de mint itt fészkelő és tenyésző is, nevezetesen az 
adonyi sziget erdeiben, több éven át észleltetek. Nemzeti Múzeumunk több 
hazai példányok birtokában van.

Falco cenchris Naum. (sárgakarmu Sólyom). Ezen faj a délkeleti faunához 
tartozik. Küldötteim Törökországból több példányt hoztak ; különben Európa 
más déli tartományaiban is honos ; hazánknak éjszakkeleti és déli vidékeit 
is lakja.

Falco rufipes Besec. (vörhenyeslábu Sólyom). Keleti faj, Oroszországban 
Szibériában gyakori, tenyészési köre igen terjedelmes ; hazánk nagy rónáján igen 
gyakori, hol a homoktalaju erdőségek iránt nagy előszeretettel viseltetik, ezek
nek magasabb sudarain évről évre költ, s nagy bőségben tenyészik.

Milvus ater Gmel. (barna Kánya). Tenyészési térköre délkeleten terjed el ; 
Brussa vidékén igen közönséges ; hazánkban helylyel-helylyel, kivált az alföldön, 
gyakran észleltetett.

Circus pallidus Sykes. (halavány Orvölyü). Délkeleti faj, nálunk gyakran 
megfordul, az alföldről feljebb is vonul; 1863. september havában Pestmegyében 
Verseg határában több példányban volt alkalmam e különben ritka fajt 
észlelni.

Az éneklök rendjéből, a foçcsôrüek (dentirostres) csaladjából.

Lanius ruficeps=rufus Beckst. (verhenyes Gébics). E fajnak valóságos hazája 
Afrika éjszaki része, honnan nyaralni hazánkba is felvándorol ; a budai hegy
ségben e fajból néhány párt magam is észleltem.

Muscicupa parva Beckst. (apró Legyész). Ezen ritka kis szárnyas, hazánk 
több vidékéin február havában jelenik meg ; Petényi azt Pest környéken, a Bala
ton mellett, s Abaújmegye több helyein észlelte, s ugyanott Dubnik és Li- 
banka erdőségeiben annak fészkét és tojásait is felfedezte, mi által bebizonyúlt, 
hogy az apró legyész hazánkban költ. E kis madár augustus végén ismét több
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szőr látható, miután tartózkodási helyét változtatván, alkalmasint keletfelé vonul. 
A Németbirodalom tartományaiban csak igen ritkán s egyenként jön elő.

A seregélyek al-csaladjából (Stnrnidae).

Pastor roseus Tem. (rózsaszínű Legély vagy Csacsoga). Eredeti hazája déli 
Ázsia és éj szaki Afrika, innét seregélyként nagy csapatokban vándorol ki Eu
rópa délibb tartományaiba, nevezetesen, Görög-, Spanyol- és déli Olaszországba ; 
1837-ben és a reá következő pár években eme szép madárfaj hazánk alsó rónáit 
is meglátogatja ; Pest városa ligetében, a Rákos mezőségen, s a sz. Gellért he
gyén nagyobb csoportokban lehete őket látni, s gyűjteményeinket válogatott 
példányaival díszesítni. E ritka faj, melynek tenyészési viszonyai még ismeret
lenek voltak, az apajipusztán fészkelt s költött is; mely érdekes felfedezést néhai 
Petényi Salamonnak köszönhetni, ki azt körülményesen le is írta.

Az árcsörüek (Suballrostres) családjából.

Sylvia fluviatilis ]\Iey. (folyami Dalár). A vizeket kedvellő dalárok egyik rit
kább faja, mely főleg az osztrák és magyar Duna vidékein észleltetett ; közel 
Bécshez a Duna ligetjeiben s nádasaiban tojománya is felfedeztetett ; nálunk a 
Rákos mentében s a Dunába ömlő kisebb vizek nádasaiban jön elő.

Salicaria luscinoides Savy. (fülemilés Dalár). Ezen ritka faj Petényi által a 
Rákos folyó nádasaiban fedeztetett fel.

Calamoherpe melanopogon Tem. (feketebegyü Náclika). Boldogult Petényi 
ezen ritka kis szárnyast a Béga nádasaiban találta.

Anthus rujoyularis Brehm (rőtbegyü Pszityor). Ezen ritkább faj, mely főleg 
a délkeleti vidékeken jön elő, nálunk eddigelé csak a Tisza mentében, nevezete
sen Tisza-Földvár vidékén, észleltetett.

A kúpcsórfiek (iont rostres) családjából.

Alauda alpestris Lirt. (havasi Pacsirta). E faj az éjszaki vidékek sajátja, ha
zánkat ősz végén, vagy tél elején néha nagyobb csoportokban szokta megláto
gatni. Pest környékén gyakran észleltetett.

Alauda caladrella=brachydactyla Lois, (rövidhüvelyü Pacsirta). Déli Orosz
országot, a Don és Volga vidékét lakja; azonban Európa déli tartományaiban, 
nevezetesen déli Francziaországban is tenyészik ; hazánk déli részében a ritkább 
jelenségekhez tartozik.

Plectrophanes nivalis Lin. (havasi Sarkantyár). Ezen szép s változatos színe
zetű laj éjszaknyugaton igen nagy téreken tenyészik ; hazánkat télben néha már 
az első hóval szokta nagyobb s kisebb csapatokban meglátogatni ; ilyenkor volt 
alkalmam e csinos tollazatú vándort Pest határában néhányszor észlelni.

Plectrophanes calcaratus Tem. Laponicus Br. (laponiai Sarkantyár). Ezen faj
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nálunk annyira ritka, hogy eddigelé csak egy példány után, mely közel Pesthez 
fogatott, hozhatjuk faunánk sorozatába.

Emberiza ciaL.{csipegő Sármány), délkeleti faj Erdélyben, többször nálunk, 
hazánk végső határánál, Mehádia vidékén észleltetett néhányszor.

Erinpilla flavirostris Lin. (sárgacsőrü Pinty). Ezen fajból Buda-Pest környé
kén több példány fogatott már, melyeket csak fogságukban volt alkalmunk 
észlelni.

Pyrrhida rosea Fali. (rózsaszinü Pirók). Ezen díszes tollazatú faj Szibériának 
ligetes vidékein tenyészik, honnan nagy ritkán már az ősz elején hozzánk is le
vonul ; így néhány év előtt Bécs és Buda vidékén is sikerűit azt néhány példány
ban megszerezni.

Parus biarmicus L. (barkós Czinke), hazánk terjedelmesebb nádasainak ál
landó lakója, a Fertő tavánál, valamint a Duna s Tisza közti náderdőkben gya
kori, délkeleten messzire terjed el, nyugati Európa vidékein hiányzik.

Parus pendulinus L. (rémicz Czinke), hazánk állomásos faja, a Duna, Tisza 
és más folyóink ligetes szigeteiben gyakori ; Európa nyugati tartományaiban 
vagy igen ritka, vagy egészen hiányzik.

A hasadtcsőrüek (Fissirostres) csaladjából.

Merops apiaster L. (méhész Gyurgyalag) ezen ékes tollazatú faj Európa dé
libb tartományait lakja, hazánk déli részeiben gyakori ; a Cserháton, a peszéri 
pusztán, s más homok-buczkás vidékeken nem egyszer volt alkalmam e csinos 
fajt fészkelési idejében is észlelni; többnyire meredek homok oldalokban 3—6 
láb hosszú fekmentes lyukat készít, melynek végén tojásait rakja s kikölti.

A tyúkfélékből s ezek alcsaládjaból, a homoki tyúkfélékből.

A kalandozókból (Syrhaptidae).

Syrhaptes paradoxus Pallas (forradtujju Kalandócz=kétesTávoztyú*). Ezen 
korábbi időkből nálunk ismeretlen madárfaj, mely « Chinával határos keleti na
gyobb pusztákon tenyészik, az ornithologok állítása szerént 1859-ben észleltetett 
először Európában; 1863-ik év nyarán, alkalmasint a nálunk uralkodó tartós s 
rendkivüli meleg időjárás következtében, hazánk több vidékein jelent meg ; ugyan
azon évben Galicziában, s Európa más tartományaiban nagyobb s kisebb csapa
tokban észleltetett. Ez alkalommal sikerűit e ritka vendégből a magyar nemzeti 
Muzeum gyűjteménye számára egy pár példányt megszerezni.

A szaladárok (Cursores) rendjéből.

Otis tarda L. (lom ha T ú zo k ). T e n y é s z é s i  térk öre  a m érsék le ti é g ö v  a la tt m e g 

*) Az erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei 1864. III. köt. 1-ső füzet 68. 1.
AKAD. ÉVKÖNYV. XI. K. IV. D. 10
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lehetős terjedelmes, főleg a róna pusztaságokat kedveli ; nálunk az alföldön állo
másos faj, hol télen-nyáron nagyobb s kisebb csapatokban tanyázik, búza- és 
repcze-vetéseinkben költ ; az alföldről a felföld kisebb rónaságait is meglátogatja, 
de az erdős vidékeket mindig kerüli.

Otis tetrax L. (reznek Túzok.) Európa déli tartományainak róna vidékeit 
lakja; nálunk a Bánságban, s Pest megye a homokos rónáin, többnyire párosán, s 
nem ritkán észleltetett. Oláhországban gyakori ; Németország tartományaiban a 
ritka jelenségekhez tartozik.

A gázlók (Grallatores) rendjéből.

A lilefélékből (Charadridae).

Cliaradrius squatarola Lin. (kétes Lile) hazánkban eddigelé csak igen ritkán 
észleltetett; 1841-ben Szeged vidékén meglehetős számban jelent meg, melyek
ből két példányt kaptam.

Strepsilas interpres Iliig, (örvös Görgetér). Hazánkat e faj mint vendég csak 
ritkán látogatja meg ; Petényi több év előtt a tápio-szent-györgyi vizek közt egy 
példányt ejtett el.

Glareola torquata Mey. (örvös Csér), délkeleti faj ; hazánk délkeleti rónáin, 
tavasztól őszig főleg a sóstavak közelében igen gyakori ; ily helyeken Petényi 
fészkét és tojásait is először fedezte fel.

Glareola Pallasii Bruch.—Nordmanni Fisch. (Pallas Csérje). Ezen keleti faj, 
mely főleg Török- és déli Oroszországban tenyészik, nálunk Tisza-Földvárnál is 
ejtetett el néhány példányban ; Európa éjszaknyugati részében eddigelé még 
nem észleltetett.

Haematopus ostralegus L. (osztriga-evő Kagylár). Ezen faj a tenger partjait 
lakja, hol főleg osztrigával élősködik; hazánk szik-sós tavain, hol szinte külön
féle vízi puliányokkal s kagylókkal él, csak mint vendég igen ritkán észleltetett. 
(Petényi szerént az Apaj és Kún-Szent-Miklós közti mocsárokban).

•
A szalonkafélékből (Scolopaceae).

Totanus stagnatilis Beck. (mocsári Külöd). Ezen faj Európában csak szórvá
nyosan jön elő, az éjszaki tartományokban hiányzik ; hazánk déli részében, főleg 
a nagy rónaságon létező tiszta, de iszapos talajú apróbb-nagyobb álló vizeink kö
rül, nem ritkán észleltetett, s ejtetett el. Petényi e szárnyas fészkét és tojásait az 
apai réteken junius elején találta.

Totanus fuscus Leisl. (barna Külöd), a ritkább fajok egyike; hazánk alföldi 
pusztáin lapos, iszapos, s érékkel átszelt rétségeken, őszszel csaknem minden év
ben nagyobb mennyiségben is találtuk.

Hypsibates himantopus Naum. Gmel. (gólyalábu Tőcs), a déli tartományok 
sajátja, tenyészése Európában Spanyolországtól egész déli Oroszországig terjed ;
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hazánkban az alföld nagyobb s kisebb tavait lakja, hol évről évre tenyészik is, 
Pesthez közel Bugyi és Apaj helység határában igen gyakori. Ezen faj fészkét 
és tojásait tudtomra legelőször Petényi fedezte fel.

Recurvirostra avozetta L. (európai Csutor). Tenyészési térköre igen terje
delmes ; nálunk a ritkább jelenségekhez sorozandó.

Limosa melanura Tem. (feketefarku Pocsály =lotyó Snef), a Duna és Tisza 
közti mocsárokban gyakori, e helyeken költ is ; különben Európa más déli 
tartományait is lakja ; az éjszaki tartományok egy részében hiányzik.

Numenius tenuirostris Wieill. (vékonycsőrü Póling). Európa déli tartomá
nyainak sajátja, éjszakon hiányzik, nálunk alföldi pusztáinkat évenként nagyobb- 
kisebb csapatokban szokta meglátogatni.

Ibis falcinellus L. (rezesbarna Batía). Tenyészési térköre Európában dél
keleten terjed el; nálunkefaj, a Bánság nagy rétségeiben sa Duna s Tisza közt 
mocsárok, s víz-fenekek partjain élősködik, hol néha roppant seregekben jelenik 
meg ; e helyeken évről évre költ is.

A gémfélékből (Ardeidae).

Ardea ¡turpurea L. (bíbor Gém). Hazánk déli és délkeleti nádas és sásos 
vizeiben igen gyakori ; tenyészési térköre főleg délkeleten terűi el.

Ardea egrelta L. (kócsag Gém). Ezen dísz-tollazatáról elhírhedett nagy és 
szép gém, a Duna és Tisza közti nagyobb rétségekben, valamint a Bánság mo- 
csáros helyein gyakrabban jön elő, télre elköltözik, tavaszszal a jelelt he
lyekre visszatér, hol, nevezetesen a Duna és Száva közti szigeteken évről évre 
fészkel s tenyészik. Különben tenyészési térköre inkább a délkeleti, mintsem a 
déli tartományokra terjed.

Ardea gcírzetta L. (kisebb kócsag Gém). E faj szinte a délkeleti faunához 
tartozik ; nálunk az előbbinél, melylyel különben életmódjában megegyez, még 
gyakoribb ; Pesthez közel az adonyi sziget erdejében is költ.

Ardea comata L. (búbos Gém), délkeleti faj, mely nálunk az alföldi, bánsági 
és szerémi rétségekben nagy mennyiségben jön elő ; éjszaki Németországban a 
ritkább jelenségekhez tartozik.

Ardea minuta L. (apró Gém), inkább a déli és délkeleti égalj faunájához tar
tozik, mintsem az ellenkező irányúhoz. Az alföld nádas, sásos vizeiben gyakori.

Cicoma nigra L. (fekete Gólya). Hazája messze földekre terjed, szórványo
san nálunk is előjön.

Platalea leucerodia L. (fehér Kanalas). Ezen feltűnő csőrü gázló, inkább a 
keleti, mint más éghajlatú tartományok sajátja; alföldi vizeinken, hol évről évre 
nagyban tenyészik, gyakori.

10*
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Az úszó madarak (Natatores) csoportjából.

Cygnus olor L. et C. musicus L. (néma és énekes Hattyú). E két fajnak ha
zája túlnyomólag délkeleten terűi el ; nálunk mind a kettő nagyobb vizeinken 
csak szórványosan jön elő ; eddigelé vadon főleg az Al-Duna vizein észleltetett.

Anser brevirostris Heck. (rövidcsőrü Lilik). Legkisebb faja a vádlódnak, te- 
nyészési köre éjszak-keletre terjed. Hazánk alföldi vizein s azok kiöntésein tavasz - 
szál jelenik meg, s őszig tartózkodik, midőn azután késő őszszel nagyobb csapa
tokban melegebb tartományokba vonúl.

Anas rutila Pali. (pirók Rucza). Valódi hazája déli Oroszország, honnét ta
vaszi s őszi időben Törökországba (hol 1846-ban, a Várna közelében elterülő Dévna 
taván, több párt volt alkalmam látni), sőt még felebb hozzánk is ellátogat; al
földi vizeinken nem egy példány ej tetett már el.

Anas rufina Pallas, (tollagos Rucza). Ezen faj ismét a délkeleti faunát jel
lemzi ; déli Oroszországban, s a török birodalom délkeleti részeiben gyakori ; al
földi vizeinken is gyakrabban fordul meg, mintsem a tőlünk éjszaknyugatnak 
eső vidékeken.

Anas nyrocaGuldenst—leucophthalmos Beck. (fehérszemü Rucza), szinte mint 
délkeleti faj, jellemzi hazánk faunáját; a Don és Volga között igen gyakori; ná
lunk sem ritka jelenség ; éjszaknyugaton csak szórványosan jön elő.

Anas mersa Pall.—leucocephala Scopoli. (fehérfejü Rucza). Ezen faj tenyé- 
szési köre főleg keleten létezik, déli Oroszország, s a török birodalom tartomá
nyaiban gyakori ; alföldi vizeinken is többször megfordul ; az éjszaknyugati Né
met birodalomban csak igen ritkán s egyenként észleltetett.

Colymbus septemtrionalis L. (éjszaki Bugdár), az éjszaki tengerek lakója ; 
nálunk mint vendég, többnyire fiatal példányokban, főleg akkor jelenik meg, mi
dőn nagyobb vizeinken ajég zajlik, hol a tisztásokon bugdácsol, — ily viszonyok 
közt a Margit sziget közelében már számos példány ejtetett el.

Pelecanus onocrotalus Lin. et P. crispus Bruch. (rendes és borzas Grődény). 
Mind a két faj a délkeleti faunához tartozik ; vizeinken tavaszszal jelennek meg ; 
őszszel ismét eltávoznak ; az alsó Dunán, de főleg a haldús Tisza kiöntéseiben, 
néha nagy csapatokban látható ; ugyanezen vidék nagyobb rétségeiben tenyé- 
szése is észleltetett már.

Carbo pygmaeus Pali. (kis Kormár==Karakatna). Ezen faj ismét a délkeleti 
faunának sajátja ; déli Orosz- és Törökországban honos ; nálunk a bánsági és 
szerémségi nagyobb rétségeket lakja, hol nyaranta költ is. Késő őszszel mele
gebb vidékekre vonúl, Aprilisben ismét visszatér.
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A sirályok (Laridae) családjából.

Sterna anglica Montag. (ángol Cséla), mint vendég faj hazánkban eddigelé 
főleg a Balaton vidékén észleltetett.

Sterna leucopareja Natt. (bajuszos Cséla). Ezen keleti faj tenyészése végha
tárát úgyszólván hazánk délkeleti rónáin éri el, itt költ, s csaknem minden vi
zeinket lakja ; éjszaknyugat felé mind inkább ritka.

Sterna leucoptera Temm. (fehérszárnyu Cséla), a délkeleti és déli tartomá
nyok lakója, éjszakon csak igen gyéren fordul meg ; hazai vizeinken úgyszólván 
közönséges, a Tisza és Duna közti téreken, a velenczei tó partjain, sőt kisebb 
folyóink, mint például a Tápio, Zagyva, Berettyó, Hortobágy mentében nagyobb 
mennyiségben látható ; e helyeken évenként költ is.

Larus minutus Pali. (apró Sirály). Ezen faj tenyészési térköre a keleten ter
jed el ; délkeleti Orosz- és Törökországban gyakori ; alföldi vizeinken is már több 
ízben észleltetett.

A hüllők (Reptilia) osztályából.
A gyíkok (Sauria) rendjéből, a pikkelyesek (Sqnamata) családjából, 

a begyerfélékből (Scincoides).

Ablepharus pannonicus Fitz.=Ablepharis Kitaibelii Cocteau, (pannoniai Me- 
reszke). Ezen csinos fürge állatka, mely legelőször néhai Kitaibel Pál egyetemi 
tanár által a budai hegységben fedeztetett fel, kiválólag jellemzi hazai faunánkat, 
mint oly faj, mely nemében egyedül áll, s mely hazánkon kivül Európában csak 
Görögországban találtatott. Leihelye nálunk a szt. Gellért- s a Sashegy, valamint 
más kopár hegységeink is, hol igen kora tavaszkor, néha még félmerev állapot
ban, kövek alatt található ; későbben az első meleg tavaszi napokban szinte kövek 
alatt lappang, nyugtalanítatván élénk sebességgel szalad, s gyakran kőrakások 
vagy sűrű avar közé szabadúl ; tápláléka apró rovarokból s álczákból áll.

A kígyók (Ophidii) rendjéből.

Coluber caspius Laceped. (kaspi Sikló). Ezen csinos színezetű sikló, hazánkon 
kivül délkeleti Orosz- és Törökországot is lakja, jelentékeny nagyságra növeke
dik; budai példányaink nemritkán a 6 lábnyihosszaságot is meghaladják. A szt. 
Gellért-, Sas- és ó-budai hegyek déli lejtőin nagyobb kőrakások vagy szikla
tömbök alatt lakik, búvó lyukait főleg délelőtti órákban elhagyván, a verő nap
fényen sütkéredzik, s prédája után leskelődik ; ily alkalommal kellő óvatosság 
mellett kézre keríthető.
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A  meztelenbőrüek csoportjából, a bókák (Batrachia) családjából.

Rana viridis var. ridibunda Pali. (kaczagó Béka). Ezen tetemes nagyságú, 
és barna színezetű válfaj déli Oroszországban fedeztetett fel először ; boldogult 
Petényi nálunk a Tisza mentében találta, és Rana Tiszá-nak nevezte el. A zöld 
törzsfajtól csak nagysága, és barna szinezete által tér el ; ily változatban főleg 
déli Oroszországban, és nálunk jön elő.

A halak osztályából.
Honi halfajaink tüzetesebb megismertetését, Petényi gyűjtése s közreműkö

dése mellett, főleg Heckel Jakab a bécsi csász. Muzeum őre eszközlötte, ki ha
zánk külön vidékeit halismereti szempontból többször meglátogatta, s észleletei 
eredményét az 1847. Sopronban tartott magyar orvosok és természet-vizsgálók 
nagy gyűlése alkalmával közzé tette*) ; későbben Heckel és Kner, az Osztrák 
birodalom halairól írt jeles munkájukban, ez érdekben hazánkra vonatkozó több 
adatokat közlenek. 2)

A sügeríélékböl (Pereidae).

Perca lucioperca Marsig.—Perca sandra Cuv. (süllő Fogas). Európa csaknem 
minden folyó vizeiben tenyészik. A Süllő és Fogas, a szaktudósok vizsgálatai s 
egybehasonlításai következtében, ugyanazon egy fajnak bizonyult be; ezen faj, 
mely honunkban a Dunán kivíil más vizeinket is lakja, a Balatonban oly jelen
tékeny nagyságra nő, milyet más vizekben soha sem ér el.

Lucioperca Volgensis Cuv. V. (volgai Süllő). Pallas ezen fajt a Volgában 
fedezte fel, legközelebbi időkben Jeiteles tanár által a Tisza és Duna folyóiban 
is észleltetett.

Pontyfélék (C yprinidae).

Cyprinus hungaricus Heck. (magyarhoni Ponty), és
Cyprinus acuminatus Heck. et Kner (hegyes Ponty). Ezen állítólagos két új 

faj, melyek az illető szerzők által hazánk saját fajaiként állítattak fel, újabb vizs
gálatok s egybehasonlítások következtében csak oly válfajaknak bizonyultak be, 
melyek Európa, s Siebold szerént 5) nevezetesen a Németbirodalom más vizei
ben sem hiányzanak.

Carpió Kollari Heck. (Kollár Pontyárja). E faj tenyészészi térkőre bár * 3 *

') A magyar orvosok és term. vizsgálók 1847. Aug. 11—17. Sopronban tartott VIII. nagy gyűlésének 
történeti vázlata s munkálatai. Szerkesztette Halász Gejza, Pest 1863.

3) Die Süsswasserfische dér Oestr. Monarchie, von Jakob Heckel und Dr. Rudolf Kner. Leipzig 1858.
s) C. Jh. E. v. Siebold. Die Süsswasserfische von Mitteleuropa. Leipzig 1863.
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külön vidékek vizeire terjed, még sem annyira terjedelmes, hogy azt a közönsé
ges jelenségek közé lehetne sorolni ; eddigelé nálunk csak a Fertő tavában, ha
zánkon kivül az Etsch és Visztula vizeiben is találtatott.

Barbus Petényit Heck. (Petényi Márnája). Erdély- és Magyarország közép- 
hegységei, valamint rónáinak vizeiben is gyakori ; tenyészése még az Osztrák 
birodalom éjszaknyugati vizeiben is észleltetett.

Abramis vetula Heck. (vénasszony Durda). Heckel fenn idézett munkájában 
ezen halat mint önálló és a Fertő tavának saját faját állítá fel; Siebold a Heckel 
által leírt példányokat a bécsi csász. Múzeumban megvizsgálván, azokat csak az 
(Abramis brama) közönséges Durda elkorcsosodott példányainak ismerte fel. Ha
sonló elkorcsosodás más halfajoknál is jön elő.

Pelecus cultratus Agass. (vágó Szobbár=Garda). Ezen faj hazánkra nézve 
annyiban nevezetes, mennyiben a Balaton tavában bizonyos évszakokban a he- 
ringhez hasonlólag töméntelen mennyiségben, s egyirányban csoportosan vándo
rol, s az ottani süllőknek oly kedves s bő táplálékul szolgál, hegy ezek szo
katlan nagyságra növekedvén, a tekintélyes teriméjü fogast képezik. A Garda 
ily tulajdonsága más vizekben nem észleltetett.

Umbra Krameri Cuv. et Val. (Kramer Ribahala). Ezen ritkább kis faj Pest 
határában, az ördögmalmi árokban, a Fertő tavában, hasonló helyeken Szala 
megyében, valamint Bécshez közel a mózbrúni turfás vizekben, legközelebbi 
időkben az odessai Dnieszterben is találtatott.

Tokfélék (Sturiones).

A tokfélékből hazánk vizeit, főleg a Tiszát és Dunát, csak a kecsege lakja 
állandóul, hol évről évre tenyészik ; a többi faj az azowi és Feketetengert lakja, 
mely utóbbiból vizeinket mint vendég, főleg tavaszszal és őszszel szokta meglá
togatni ; az eddigelé itt észlelt fajok a következendők :

Accipenser Huso L. (Viza-Tok), a Dunából s ennek mellékfolyóiból, neveze
tesen a Tiszából s Marosból is halászszák évenként ; mint nagy ritkaságot a Vág- 
ban is fogták már.

Accipenser Güldenstddtii Brandt. (Güldenstadt Tokja). Ezen faj úgyszólván 
egész éven át kószál a Duna s annak mellékvizeiben ; itteni szaporodása azonban 
még nem bizonyult be.

Accipenser Schypa Güldensf. (szürke Tok), nálunk csak a Dunából ismere
tes, melyben, az eddigi tapasztalás szerént, csak Komárom vidékéig hatol fel.

Accipenser stellatus Pali. (csillagos Tok), a Dunában, valamint a Tiszában, 
Marosban s Drávában is észleltetett több Ízben.

Accipenser Gmelini. Fitz et Heck. (Gmelin Tokja), a Feketetengerből a Du
nába vándorol, hol azt a halászok néha-néha kézre kerítik.

Accipenser ruthenus Lin. (söreg Tok=Kecsege). Ezen faj a Tiszában s Du-
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nában legközönségesebb, mely télen-nyáron, fiatal valamint kinőtt példányokban, 
nagy mennyiségben fogatik.

Accipenser glaber Heck. (síma Tok), a Dunában valamint annak nagyobb 
mellékfolyóiban nem ritkán fordul elő.

Bevégezvén itt hazánk nevezetesebb gerinczes állatjainak sorozatát, kitűnik, 
hogy bár több oly jellemző fajjal dicsekedhetünk, melyek Európa némely más 
tartományaiban hiányzanak, mindamellett sem az emlősökből, sem a madarakból, 
sem a hüllőkből, sem pedig a halakból nem bírunk oly valódi, kétségtelen fajjal, 
mely Magyarország faunájának kizárólagos sajátja lenne.

A gerincztelen állatok (Evertebrata) seregéből.
A rovarok (Insecta) osztályából.

A rovarok, élénk, mozgékony, sőt vándor ösztönü természetüknél fogva, ha
sonló égalji és növényzeti .viszonyok mellett gyakran nagy téreket foglalnak el ; 
ezen viszonyok egybevágó módosulása néha csak kis térekre korlátozza őket, 
melyeken magok s ivadékaik fentartása ösztönéből mindaddig megmaradnak, 
mig e helyek természeti igényeiknek megfelelnek ; ezen fajok jellemzik tu
lajdonképen a külön vidékek faunáját. E szempontból átalában a rovarokat négy 
osztályzatba sorozhatjuk.

a) Állomásos fajok (Species stationariae), melyek ivadékról ivadékra bizo
nyos helyen, vagy annak közelében tenyésznek.

b) Szórványos fajok (Species sporadicae), melyek helylyel-helylyel mintegy 
elszórva, bizonytalan időben, s többnyire egyes példányokban tűnnek fel.

c) Látogató, vendégfajok (Species hospitantes), melyek csak bizonyos kedvező 
körülmények közt vándorolnak hozzánk, s legfelebb egyszeri tenyészésük után 
ismét eltűnnek.

d) Saját fajok (Species propriae), melyek (hazánkra alkalmazva) eddigelé 
vagy épen nem, vagy csak igen gyéren észleltettek honunk határain kiviil.

Mi már a rovarok tenyészési helyeit, s illetőleg azok leihelyeit illeti, ezek any- 
nyira általánosak, hogy alig létezik oly tér, még a rideg barlangokat, s a pinczék 
setét üregeit sem véve ki, hol a rovarok egy vagy más faja természeti ösztönüknek 
megfelelő búv-helyet ne találnának ; nagy túlnyomósággal bírnak azonban azon kü
lön természetű helyek, melyek nekik a szabad természetben alkalmas tanyául 
kínálkoznak, ilyenek a tárgyalásban levő területen főleg a következendők :

1- ször. A középmagasságu, a tengersík felett mintegy 1200—1800 láb- 
nyira emelkedett, többnyire lombos erdőkkel és cserjékkel benőtt hegylánczolatok.

2- szor. Yigály cserjékkel, vagy csak apróbb növényzettel, s törmelék kö
vekkel borított kopár dombok.

3- szor. A lapályos nedves rétek s mezőségek, televény talajjal.
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4- szer. Erdős vagy virányos homok talaj, és homok sivatagok.
5- ször. Vízi növényzettel hurjánozó posványok, mocsárok nádasok és 

turjánok.
6- szor. Álló valamint folyó nagyobb s kisebb vizeink.

A pikkelyröpiiek (Lepidoptera) rendjéből.
Bnzoganycsápnak (Ropalocera). Pillangófélék (Papilionidae).

Thctis polyxena Hübner (csipkésszárnyu Böngör). Délkeleti faj, melynek té
ny észési köre Európa éjszaknyugati vidékeire nem terjed ; hazánkban átalában 
a közönségesebb fajokhoz számítandó ; hegyes és dombos hegységeinkben, kivált 
szőlők között, hol tápnövénye a Gégevirág (Aristolochia) terem, csaknem minde
nütt tenyészik, Buda s egész vidéke szőlős hegységein, a Mátra aljában, a Hegy
alján és hazánk más délkeleti előhegységein gyakori.

Colias chrysotheme Esper. (aranyos Surán). Délkeleti Oroszországban és ha
zánkban honos, ezentúl éjszaknyugati irányban Prágáig és Salzburgig csak 
ritkán, még feljebb épen nem észleltetett ; nálunk főleg a róna mezőségen jön elő, 
hol, például a Bákospatak mentében s a budaörsi lapályos legelőn, némely év
ben nagy mennyiségben volt kapható ; közép déli hegységeink virányos lejtőin 
is előfordul ugyan, de csak egyes példányokban.

Thecla acaciae Fabr. (kökényi Farkröpér). A délkeleti égalj lakója, hazánk 
rónáin, valamint középhegységein, hol egyedüli tápnövénye, a kökénybokor 
díszük, többnyire honos ; a budai hegységben és a puszta-peszéri homoktalaju erdő
ségben gyakori.

Polyommatus thersamon F ah. (thersamon Lángszinér). Déli- és közép Európa 
keleti felében tenyészik, éjszakon Prága, nyugaton Salzburg vidékén éri el te- 
nyészési véghatárát ; hazánkban e fajt több helyen észleltem, Gömör megyé
től egész le a bánsági határszélekig; a budai hegység aljasain, kivált lucernások
ban, nem ritka.

Lycaena baetica L. (spanyol Boglárka). Valódi hazája a déli égalj alatt van, 
nálunk mint szórványos faj mutatkozik némely évben ; Praznovszky hitelt ér
demlő állítása szerént ő e fajt a Margit-szigeten találta, hol azt elsőkori alakjai
ban is volt alkalma észlelni.

Lycaena Telicanus Hbst. (Telikán Boglárka). Hazánkra nézve ismét egy 
szórványos faj, melyet eddigelé csak igen ritkán s egyenként volt alkalmunk 
észlelni; több évvel ezelőtt a diósgyőri blikkben akadtam e fajnak néhány példá
nyára; Anker Lajos néhány évvel ezelőtt ugyané fajt a budai téglavető nedves 
helyein találta. Tenyészési térköre délkeleten igen terjedelmes, éjszaknyugat 
felé korlátozott.

Lycaena Icarius Esp. (Icarius Boglárka). Európa délkeleti tartományaiban
A K A D . É V K Ö N Y V .  X I .  K .  IV .  D .  1 1
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szórványosai! jön elő, hazánk délibb fekvésű középhegységein nem épen ritka, 
hol főleg a vadbükköny virágain repdes.

Lycaena Admetus Esp. (baltaczími Boglárka). Ezen faj a keleti faunát jellemzi, 
tenyészési véghatárát éjszaknyugatnak hazánkban éri el, hol péld. a budai hegy
ségben nagyban tenyészik ; elsőkori álczájának tápláléka nálunk a vadon termő 
baltaczim ; e faj állítólag F rancziaországban Toulon és Lyon vidékén is észleltetett.

Lycaena Jolas Och. (Jolas Boglárka). Ezen faj 1816-ik év táján néhai Kóy 
által Buda vidékéről került legelőször az entomologiai világ elé ; a boldogult 
szenvedélyes rovarász ezen akkoriban még egészen ismeretlen, s így új fajt, 
egyes példányokban a budai hegység Farkasvölgy ében fogta; pár évvel ezen 
érdekes felfedezés után a fáradhatlan bécsi rovarász Dáhl György, Kóy tár
saságában, a keresett fajt szinte e helyen több példányban gyűjtötték ; ké
sőbbi időkben ezen nevezetes fajnak igen rejtett elsőkori életviszonyait sikerült 
magamnak felfedezni, mit 1833-ban Freyer képes munkájában közzé is tettem. 
Azontúl e faj egyes példányokban Bécs és Botzen vidékén, s Francziaor- 
szág néhány délibb helyein is találtatott. Tenyészési határa keleten egész 
Amáziáig terjed, nyugatéjszaki irányban Bécsen felül sehol sem észleltetett. 
Hernyója a Collutea (dudafürt) sértetlen magtokjaiban élősködik.

Argynnis Pandora Sy. W. V. (Pandora Csillér). A déli és délkeleti tartomá
nyok lakója, éjszaki irányban Brünn vidékén túl nem tenyészik, délkeleten mesz- 
szire terjed el, Odessánál igen gyakori ; nálunk a lapályon úgy mint déli fekvésű 
közép hegységeinkben némely évben nem ritka jelenség.

Argynnis Adippe var. Cleodoxa Ochsenh. (Cleodoxa Csillér). Ezen válfaj a 
törzsfaj közt jön elő, déli Európában valamint hazánkban is sokkal gyakoribb, 
mint éjszaknyugaton.

Argynnis Daphne Sy. W. V. (Daphne Csillér), inkább déli és délkeleti faj5 
mintsem éjszaknyugati; tenyészési térköre igen terjedelmes ; budai hegységeink- 
uen hiányzik ; pusztai homoktalaju erdeinkben, mint például az Örkényi és pe- 
szériben, mint állomásos faj nagy mennyiségben jön elő ; délkeleti hegylánczola- 
tinkon szinte tenyészik.

Argynnis Hecate Sys. W. V. (Hecate Csillér). Tenyészési térkőre déli Fran- 
cziaországtól hazánkon át déli Oroszországig terjed, éjszaknyugati Némethonban 
hiányzik ; nálunk középhegységeinken, mint péld. a budai, s rónáink erdőségei
ben, mint péld. a puszta-peszéri, állomásos és igen gyakori.

Melit rea trivia Syst. Wien. Verzeichniss. (közönséges Tarkály). Ezen faj a 
délkeleti faunát jellemzi, Bécsen túl éjszaknyugaton hiányzik, déli és délkeleti 
Európa vidékein nagy téreken terjed el, — nálunk állomásos faj, mely közép- 
hegységeinken és erdős rónáinkon közönséges.

Vanessa xanthomelas Sys. W. V. (ligeti Szöglencz). Európa déli, és nyugat-
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éjszaki vidékein ritkább, délkeleten gyakoribb, hazánkban eddigelé csak szórvá
nyosan észlelhettem e fajt.

Apatura Illa var. metis Frey. (metis Szinék). Ezen válfaj csak déli Európá
ban jön elő, nálunk a Szerémségben, s az alföld tisza-vidéki fűzeseiben nem ritka.

Melanagria=(Arge) Clotho Huh. (Clotho Szemdísz). A Don és Volga közti 
dúsnövényzetü térségeken, nálunk a Duna és Tisza közti területen kivált ligetes 
homokos helyeken repül, a Dunántúlra már nem terjed., tőlünk éjszaknyu
gati irányban mindenütt hiányzik. E fajnak egy válfaja a Cleanthe Pilleng a 
pyrenaei magaslatokon tenyészik. — A Clotho Szemdísz több évvel ezelőtt az 
újpesti és a Rákos közti téreken is tenyészett, hol azt több éven át volt alkalmam 
észlelni ; tenyészhelye a mindinkább növekedő ipar által művelés alá kerül
vén, e faj itt végképen elenyészett. Jelenlegi lelhelye a ligetes puszta-peszéri 
erdő, hol mint állomásos faj évről évre nagy mennyiségben tenyészik.

Satyrus Proserpina Sys. W. V. (Proserpina Szemék). Európa déli tájainak 
lakója, hazánkban a szóban levő téren, középhegységeink lombos vigályos erdei
ben csaknem mindenütt honos, Gömör-, Nógrád-, Heves-, Pest- s több megye 
ilynemű helyein állomásos, s helylyel-helylyel közönséges faj.

Coenonympha Oedipus Fab. (Oedipus Szemcsér). Tenyészési térkőre nyu
gatról keletre terjed, a ligetes nedves helyeket kedvelli, nálunk Buda-Pest kö
zelében az ó-budai puskaporos malom vizenyős rétségein jön elő.

Hesperia Altheae Hüb. (Ziliz Búska). Déli Európa vidékein szórványosan 
tenyészik, hazánknak főleg délkeleti részeit lakja, a budai hegység déli oldalain, 
s völgyeiben, valamint a lapály szárazabb virányos helyein helylyel-helylyel, 
de csak gyéren található.

Hesperia lavatherae Esp. (paizssajt Búska). A déli vidékek faunájához tartozik, 
tenyészése éjszak felé mindig gyérebb-gyérebb, mig végkép megszűnik ; nálunk 
melegebb fekvésű hegységeinket s völgyeinket, de még nagyobb mennyiségben 
homok-dombos s virányos ligeteinket lakja, a puszta-peszéri erdőben gyakori.

Hesperia Eucrate Esp. var. orbifer Hüb. (körfoltu Búska). Ezen válfaj ná
lunk állomásosán tenyészik, a kopár mészkőhegyeket s dombokat, kivált hol a 
vérfejü Csábir (Poterium sangvisorba) nő, kiválólag kedvelli. A Németbiroda
lom tartományaiban hiányzik. Buda-Pest közelében a Sas- és Svábhegy déli lej
tőin gyakori.

Különféle csápuak (Heterocera).
A rémkék (Atychioidae) családjából.

Atychia appendiculata Esp. (szökdelő Rémke). Ezen faj tenyészési térköre 
délkeleten terjed el, nálunk a gyér növényzetű kopár dombok oldalain, de még 
inkább róna homokos pusztáink vékony fűszálain szökdécselve repdes, hol azt 
tavaszszal nagyobb mennyiségben találjuk.
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Atychia pumila Ochs. (törpe Rémke). Az előbbi fajnál még korlátozottabb 
térekre szorítkozik, s főleg hazánk déli róna száraz téréit lakja.

A szitkárok (Sessioidae) családjából.

Ezen család fajai különféle növények hám alatti belső részeiben, s így igen 
elrejtve élnek; tenyészési térkörük, mely ugyan még tökéletesen kipuhatolva 
nincs, úgylátszik elszórva, nagy térekre terjed ; itt főleg azon fajokat említem 
meg, melyek vagy általában ritkábbak, vagy mint a délkeleti fauna sajátjai 
ismeretesek.

Paranthrene tineiformis var. brosiformis Hüb. (homályos Ködröp). Törzsfaja 
a molyforma Ködröp déli Franczia- és Olaszországban tenyészik, mig válfaja fő
leg keleten terjed el, éjszaknyugaton pedig mind ketteje hiányzik. A homályos 
Ködröp nálunk a budai hegység aljasaiban gyakori, kivált az elévült luczerná- 
sokban, hol annak hernyóit a luczerna gyökerében Pech 1864-ben felfedezte.

Trochylium laphriiforme Hüb. (jegenye Porzony). Ezen igen ritka fajt, mely 
eddigelé egyes példányokban csak nyugati Németországban találtatott, a 
budai hegység lombos erdeiben jegenye fákon volt alkalmam észlelni, hol egy 
példánynak birtokába is jutottam.

Sesia andreniformis Lasp.=anthraciformis Esp. (homonya Szitkár). Ezen 
faj eddigelé a melegebb éghajlat kevés helyein ? csakis egyes példányok
ban észleltetett ; a budai hegység déli lejtőin szinte a ritkább jelenségek közé 
tartozik.

Sesia stomoxyformis Hüb. (rugbagócs Szitkár). A budai hegység déli lejtőin 
cseplés helyeken, hol főleg a veresgyurü bokor tenyészik, nem nagyon ritka ; a 
puszta-peszéri erdőben is volt alkalmunk eme meglehetős ritka fajt több ízben 
észlelni.

Sesia uroceriformis Treits. (törözs Szitkár). A déli faunának sajátja, mely 
hazánkon kivül Siciliában, Spanyol- és déli Francziaországban is észleltetett, 
nálunk 1863-ik év tartós forró nyarán a budai hegység déli lejtőin meglehetős 
számmal fogatott.

Sesia masariformis Och. (lebenke Szitkár). Tenyészési térköre délkeleten 
terjed el; Törökországban gyakori; nálunk a Sváb- és Sashegy déli lejtőin jön 
elő ; feltűnő nagyságú és élénk színezetű példányokban kaptuk e fajt, a Dunán 
inneni róna homoktalaju erdőségekben.

Sesia astatiformis Her. Sch. (forgódarázs-féle Szitkár). A budai hegység 
gyérnövényzetü köves lejtőin igen gyakori ; más vidékeken eddigelé vagy épen 
nem, vagy csak gyéren észleltetett.

Sesia braconiformis Herr. Seh. (tünedező Szitkár). A múlt 1863-ik év nyár 
szakában a budai hegység délkeleti oldalain meglehetős mennyiségben volt 
szemlélhető.
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Sesia stelidiformis Frey. (egygyűrűs Szitkár). A Svábhegy déli oldalán 1863. 
év nyarán bokrokon és apró növényeken nagyobb mennyiségben volt kapható.

Sesia leucospidiformis Esp. (fürge Szitkár). Sok ideig csak Berlin környéké
ről volt ismeretes, közelebbi években egyes példányokban a budai hegy
ségben is felfedeztük.

Sesia prosopiformis Och.=chalcidiformis Hüb. (zománczos Szitkár). Déli, s 
főleg délkeleti faj, Törökországban gyakori, hazánk alsó rónáin nevezetesen 
Buda-Pest vidékén fedezte fel Pech.

Sesia anellata 2ell.=muscaeformis Esp. (légyalakú Szitkár). Déli és délkeleti 
faj, a budai hegységben gyakori.

Sesia bibioniformis Esp. (fehérfalámu Szitkár). Ezen faj hazánk faunájának 
sajátja, máshonnan eddigelé nem ismeretes.

Sesia therevaeformis Led. (gyászos Szitkár). Ezen faj tenyészési térköre 
Európa déli és délkeleti vidékeire terjed ; budai hegységeink melegebb helyein 
több ízben találtuk.

A szenderek (Sphingidae) családjából.

Deilephila celerio Lin. (csíkos Alkonyász). Hazánkban nagy ritkán mint 
vendégfaj jelen meg, boldogult Koy e ritka vendéget állítólag a Margit-szigeti 
vad szőlő fonadékain találta.

Deilephila Nerii L. (torokrojti Alkonyász). Mint vendég faj, az előbbinél 
gyakrabban látogatja meg hazánk külön téréit; a buda-pesti virágos kertekben, 
s más nerium oleanderrel díszített nyilvános helyeken, ismételve volt alkal
mam e szép színezetű fajnak hernyóit, néha nagyobb számban is találni ; egy 
ivadékon túl nálunk nem tenyészik.

Deilephila Livornica Esp.^Lineata Fab. (fehérvonalos Alkonyász). Ezen 
fajt Buda határában, a Sashegy és Duna közt elterülő mezőségen csaknem éven
ként észleltük ; e helyen, valamint hazánk más délkeleti vidékein, is mint 
szórványos faj tenyészik.

Smerinthus quercus Sys. W. V. (tölgyi Szürkülény). Ezen tekintélyes fajnak 
tulajdonképeni hazája déli és délkeleti Magyarország ; a budai hegység tölgye
seiben igen gyakori, nem kevésbbé a pécs-baranyai, somogyi és szalai hátas 
erdőségekben. Tenyészési köre délkeletre terjed, hol azt a mehádiai hegységben 
is találtuk ; Európa más déli tartományaiban csak szórványosan jön elő.

Az iganczfólékböl (Zigaenidae).

Zigaena brizae Esp. (rezge Igancz). Ezen kevésbbé elterjedt faj, hazánkon 
kivül csak igen gyéren jön elő ; nálunk a budai hegység völgyes lejtőin nyár 
elején néha gyakori.

Zigaena punctum Ochs. (vörfoltu Igancz). Tenyészési térkőre főleg délkelé-
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keleten terjed el ; hazánkban kopár dombokon, valamint a puszták rónaságain is 
nagyban tenyészik ; hernyója a sz. Gellért- és Sashegynek déli oldalain, valamint 
a Rákos homoktalaján is, a mezei Iringón (Eryngium campestre) gyakori.

Zigaena cynarae Esp. (lassú Igancz). Délkeleti faj, Oroszországban, az Altai 
s Urál hegységig terjed, éjszaknyugaton hiányzik ; nálunk a budai hegység vi
rányos völgyeiben, s rónáink homoktalajt! erdeiben némely évben nem ritka.

Zigaena laeta Esp. (élénkszinü Igancz). Ezen kiválólag délkeleti faj éjszak
nyugati irányban Brünn és Bécs tájékán éri el tényészési véghatárát, innen keleti 
irányban több helyeken tűnik fel ; hazánk délibb vidékein, főleg homokta- 
laju rónáin, mint például a puszta-peszéri erdőben, gyakori.

Ino ckloros Hüb. (aranyzöld Csapály). Ezen déli és délkeleti faj nálunk a 
budai kopár dombokon és hegységeken igen gyakori, mig a bécsi délkeleti me- 
denczében csak gyéren, azontúl pedig éjszaknyugati irányban épen nem jön elő.

Ino ampelophaga Bayle Bar. (szőlő Csapály). A déli és délkeleti égalj sa
játja, hernyója a szőlő zsenge hajtásain s levelein élősködvén, csak ott jön elő, 
hol a szőlő tenyészik ; Olaszországban nem egy ízben tetemes pusztításokat oko
zott ; hazánk szőlőtermő vidékein többnyire csak szórványosan, a baranyai sző
lőhegyeken még leggyakrabban észleltetett.

Ino tenuicornis Zell. (vékonycsápu Csapály). Ezen faj a lellegi Csapály (Ino 
statices) törzsfájától mint önálló faj nem rég különítetett el, főleg hazánkból lett 
ismeretes ; itt a budai hegység gyérnövényzetü déli lejtőin tenyészik, s virágo
kon repdes.

Ino budensis Bpeyer—Volgensis Möschler (budai Csapály). Ezen faj a gubó- 
virág Csapályhoz (Ino globulariae) legközelebb áll, melytől csápjainak némi el
térő jellegeinél fogva a legújabb időkben elkülönítetvén, mint önálló új faj állí
tatott fel. Leihelye eddigelé a Volga és Buda-Pest vidékeire szorítkozik.

A szövönczök (Bombycidae) csoportjából.

Xemeophila Metelkana Led. (Metelka Lepenye). Ezen új faj hazánknak ki
zárólagos sajátja, s Metelka al-dabasi gyógyszerész a lakhelyéhez közel eső rétségek- 
beu 1859-ik évben fedezte fel; a felfedező ezen fajnak elsőkori életmódját, s át
alakulási viszonyait jelenleg még titkon tartja. E faj az említett vidéken kivül 
másutt még sehol sem találtatott.

Aretia maculosa Sys. W. V. (foltos Díszlény). Tény észési térköre főleg dél
keletre terjed, nyugaton csak szórványosan jön elő ; nálunk állomásos faj, mely 
alkalmas helyiségein évről évre tenyészik, a délnek fekvő lejtőket, s helylyel- 
helylyel apró mohával kevert gyér növényzetű mezőségeket kedvelli, hol her
nyója kora tavaszszal tápnövénye a Galaj közelében néha nagyobb mennyiség
ben található.
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Aretia casta Esp. (szűz Díszlény). Ezen faj szinte a déli és délkeleti faunát 
jellemzi, nálunk a szórványos fajokhoz számítandó, mely csak némely évben, és 
többnyire csak egyes példányokban észlelhető, a Sashegy déli lejtőin néhai 
Kóy ezen fajt több példányban gyűjtötte.

Ocnogyna parasita H. (tényé Mála). Ezen ritka faj hazánknak csaknem ki
zárólagos sajátja, ennek határain túl eddigelé csak Helvetia Vallis vidékén ész
leltetek ; a budai hegység déli lejtűin, kivált vízmosásos mélyületek szélein, maga 
a korcs-szárnyú nőstény pille, a földön mászva, nem ritkán található ; de annál 
ritkábban látható hímje a szabadban ; hernyója hasonló helyeken , apró nö
vényzeten élosködik, felnevelése azonban igen nehezen sikerűi.

Phragmataecia arundinis Hüb. (Siska Nádász). Ezen faj a mérséklett égalj 
alatt helylyel- helylyel elszórva nagyobb téreken terjed el ; hazánk nagyobb és 
kisebb nádasaiban mint állomásos faj gyakori. Hernyója és bábja a nád üregé
ben található.

Endagria pantherinus Hüb. (tarka Forgócz). Hazánknak állomásos faja, 
mely kivált homok pusztáinkon, például a Rákos' mezőség némely helyein, 
évről évre nagyban tenyészik ; gyérebben észleltük e fajt meredek kopár domb
jaink lejtőin, a Sas- és Gellérthegy déli oldalán. Európa más délkeleti tartomá
nyaiban elszórva s többnyire csak egyenként jön elő.

Hypopta caestrum Hüb. (gyök Bélész). Távol vidékeken elszórt faj, kivált 
keleti irányban, de mindenütt csak szórványosan ; nálunk több év előtt a budai 
hegyek tövében egyes példányokban észleltetett, közelebbi években a homok- 
talajú puszta-peszéri erdő tisztásain csaknem évenként sikerűit néhány példány 
birtokába jutnunk.

Psyche plumífera Ochs. (tollascsápu Léimé). A déli fajok egyike, mely ha
zánk homokos rónáin, valamint szelidebb völgyeiben is, bőven tenyészik, Bécsen 
túl éjszaknyugaton hiányzik.

Psyché Zelleri Mann. (Zeller Lélméje). Hazánk határain kívül eddigelé csak 
kevés helyen, s egyenként észleltetett ; nálunk homoktalaju rónáinkon a puszta 
mezőn, vagy apró-cserjés helyeken, például a régi pesti temetőkben, egykor gya
kori volt. Horvátországban is előjön.

Psyche Ecksteinii Led. (Eckstein Lélméje). Ezen faj először a pesti homokos 
talajú, s gyérnövényzetü mezőkön fedeztetett fel, későbben a Sashegy déli olda
lán is találtuk ; e helyeken gyűjtött példányok után Ion az mint új faj meg
ismertetve ; közelebbi években ugyan e faj további elterjedése, nevezetesen a pi
lisi, monori s puszta-peszéri homok-talajon is bebizonyúlt. E helyeken s ha
zánk határain kívül más helyütt még nem észleltetett.

Fumea undulella Fis. v. Pös. (rácsrajzu Füstőcz). Ezen csinos kis léimé 
szinte egyik saját faja hazánknak, tudtomra eddigelé másutt még nem találtatott ; 
homokpusztáinkat lakja ; legelőször kora tavaszszal a Rákos mezőségen, száraz
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homokos helyeken volt alkalmam azt észlelni ; közelebbi időkben a peszéri pusz
tán fedeztük fel több példányban.

Fumea Sapho Milliere (Sapho Füstőcz). Ezen faj a jelenkorig csak kevés 
helyen észleltetett, s először 1864-ben Milliére franczia természetbúvár által Íratott 
le *) ; nálunk e ritkább állatka Buda-Pest környékén szinte csak gyéren jön elő.

Pentophera morio L. (fekete Sitár). Tenyészési térköre délkeleten terül el, 
nyugatéjszakon hiányzik ; hazánk melegebb vidékein kivált a hullámzatos hegy
alj tájait kedvelli, hol hernyója a kaszálókon néha kártékonyán lép fel.

Orgya ericae Germ. var. intermedia Friv. (hanga Nyutag közép válfaja). 
Ezen faj, melynek valódi hazája éjszaknyugaton van, nálunk egy válfaja által 
van képviselve ; ez törzsfájától átalában sötétebb színezete által különbözik, 
azonkívül a törzsfajnak előszárny-pettyei fehérek, e válfajnál homályosak s alig 
észrevehetők ; a színezetnek ezen eltérése nézetem szerént nem szolgál elegendő 
okul arra, hogy a kérdéses válfajt önálló fajra emeljük ; mint helybeli válfaj azon
ban nem kis érdekkel bir hazánk faunájára nézve, annál is inkább, minthogy 
törzsfaja eddigelé hazánkban még nem észleltetett. Leihelye e ritka válfajnak a 
puszta-peszéri erdő, és a bánsági Belo-Berdó homok sivatag.

Ocneira rubea Sys. W. V. (rőt Pazar). Ezen faj főleg délkeleti irányban 
kevéssé elterjedt; Tyrolisban, Dalmátiában s Dijon vidékén csak szórványosan 
észleltetett; hernyója nálunk a budai hegység déli lejtőin apró fiatal tölgy-cseme
téken élősködik, hol évről évre mint állomásos faj nagyobb mennyiségben kap
ható ; hasonló helyeken Pécs vidékén is tenyészik.

Laelia coenosa Hüb. (mocsári Iszang). Hazánk mocsáros nádasaiban, például 
a velenczeiben, a bánságiakban, a dabasi turjánokban, gyakori, s állomásos faj.

Lasiocampa taraxaci Sys. W. V. (pitypang Lahó). Hazánk középmagasságu 
s déli fekvésű hegységein, mint például a budai és pécsi, de homokos rónaságain 
is némely évben nagyban tenyészik ; tenyészési térköre délkeleti irányban terjed, 
tőlünk nyugat felé csak ritkán és szórványosan észleltetett.

Lasiocampa dumeti L. (csépié Lahó). Ezen faj Európa több vidékét lakja, 
de mindenütt csak szórványosan jelenik meg ; nálunk a budai hegység déli lej
tőin, kivált az úgynevezett Kamara-erdőségben, ősz tájban nem ritka ; estende 
villámsebességgel repül a föld színe felett.

Bombyx catax Sys. W. V. (lomha Szövöncz). Délnek fekvő közép hegysé
geink tölgyes erdeiben nem ritka ; hernyóját tavaszkor a tölgyfákon néha na
gyobb mennyiségben is lehet találni.

Saturnia Spini Sys. W. V. (kökényi Látony). Ezen faj hazánk több vidékén 
nagyban tenyészik; tenyészési köre délkeleti irányban terjed, a nyugatéjszaki

’) Iconographie et descrip tion  de C hen illes et L ép id op tères in éd its par P . M illière . Tom e deuxièm e : onzièm e  
L iv ra iso n . P aris. 1864 .
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tartományokban hiányzik. Hernyóit, melyek közönségesen a Kökény, csak ritka 
esetben a Benge és Csipkerózsa leveleit fogyasztják, Gömör megyében a fűz
bokrokon nagyobb mennyiségben találtam. Megjegyzendő itt, hogy a szóban 
levő és a Gyertyám Látony (Saturnia Carpini) két különböző faj párosodásából 
származott petékből nem ritkán neveltettek nálunk elegy (hybridus) példányok, 
melyek különben az első osztályú ritkaságokhoz tartoznak.

Uropus Ulmi Sys. W. V. (szili Szürkély). Hazánk délibb vidékein, hol a 
szilfa díszük, többnyire e faj is tenyészik ; ily helyeken középhegységeinken 
úgy mint rónáinkon nem ritka ; tenyészése délkeleten terjed el ; Bécsen felül éj
szaknyugaton vagy épen nem, vagy csak igen gyéren jön elő. Hernyója szilfa
levéllel táplálkozik.

Hybocampa Mühlhauseri Esp. (Mühlhauser Hartája), igen elterjedt, de min
denütt csak szórványos faj ; hazánk tölgyes erdeiben is tenyészik, hol azt egyes 
példányokban csaknem minden évben találjuk ; hernyója fakeménységü gubóit 
a tölgyfák kérgéhez erősíti, melyeknek bábjai többnyire a harkályoknak esnek 
prédául.

Lophopterix Cucullina Sys. W. V. (csuklyás Tarajd). Ezen faj Európa több 
vidékein szórványosan jön elő ; a budai hegységekben szinte egyes példányok
ban volt alkalmam azt észlelni.

Notodonta argentina Sys. W. V. (ezüstfoltu Fogröp). Hazánkban az előbbi 
fajnál gyakoribb ; a budai hegység déli lejtőin, vigály tölgyes erdőkben csaknem 
minden évben kapható; itt, valamint Európa néhány délnyugati tartományaiban, 
szinte csak szórványosan tenyészik.

Notodonta querna Sys. W. V. (tölgyi Fogröp). Tölgyes erdeinkben, kivált 
a budai hegységen, nem ritka jelenség ; Európa néhány délnyugati tájain csak 
szórványosan jön elő.

Pygaera bucephaloides Och. (hímes Farál). Hazánk déli és délkeleti tölgyes 
erdeiben több helyütt tenyészik ; tenyészési véghatára éjszaknyugati irányban 
Bécsig terjed, dél és délkeleti irányban a Bánságon át, Török-és egész déli Orosz
országig hat.

A z éjenczek (Noctuina) csoportjából.

Asphalia rnjicollis S. W. V. (rőtnyaklós Csög). Tenyészési térkőre délkele
ten csak kevés helyekre korlátozott, s ezeken is csak mint szórványos faj jön 
elő; Francziaország keleti vidékein csak egyenként észleltetett; hazánk töl
gyes erdeiben, nevezetesen a budai hegységben, állomásos és nem ritka, hol her
nyója kora tavaszszal a tölgyfákon néha bőven is található ; e fajnak legtöbb 
példánya az európai gyűjteményekbe e helyről került ki.

Cymatophora diluta Sys. W. V. (hamvas Puponcz). E faj szórványosan
A K A D .  É V K Ö N Y V . X I .  K .  I V .  D .
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csaknem mindenütt tenyészik, s az előbbi fajnál nagyobb téreken terjed el, ná
lunk a budai hegység tölgyes erdeiben jön elő. Hernyóját kora tavaszszal egyes 
példányokban lehet találni.

Clidia geographica Fab. (febérrajzu Szetyész). Délkeleti faj, mely hazánk 
határain túl éjszaknyugaton hiányzik, keleti irányban hazánkon keresztül egész 
déli Oroszországigterjed ; hegységeinken úgy mint rónáinkon egyaránt tenyészik, 
hol hernyója a Szetyin (Euphorbia) különfajain nyaranta két ivadékban, s nagy 
mennyiségben található.

Acronycta strigosa Sys. W. V. (borostás. Ejfélész). Tenyészési köre terjedel
mes ugyan, de többnyire csak szórványosan jön elő ; Gömör- s Heves megyében 
a kerti gyümölcsfákon (szilva fán) volt alkalmam e fajt egyes példányokban 
észlelni. Buda-Pest vidékén eddigelé nem találtuk.

Bryophila receptricula Hüb. (igénytelen Zuzmócz). Ezen faj a délkeleti fau
nát jellemzi; Buda-Pest környékén, kertek kerítésein s elhanyagolt zúzmós fákon, 
igen közönséges ; Németország nagy részében egészen hiányzik.

Agrotis depuncta L. (szabálytalan-pontozatu Mezőcz). Déli Európa tájairól 
kelet felé terjed, hazánk középhegységein honos, a bánsági hegységet is lakja ; 
hernyóját a budai szőlők közt a csalánon többször találtam ; a bánsági hegység
ben az enyves Zsályán él.

Agrotis margaritacea Bork. (gyöngyszín Mezőcz). Tenyészési térkőre éjszak- 
nyugaton korlátozott, ez irányban Bécs vidékén túl nem terjed ; nálunk állomá
sos faj ; hernyója a budai hegység gyérebb növényzetű helyein kora tavasz
szal igen elrejtve a Galajon (Galium) élősködik.

Agrotis multangula Hab. (szögrajzu Mezőcz). Ezen faj kopár dombjainkon 
s déli hegylejtőinken nagyban tenyészik ; hernyója tavaszkor tápnövénye a Galaj 
közelében, kövek s száraz levelek alatt gyakori ; Európa éjszaknyugati vidékein 
nem jön elő.

Agrotis rectángula Sys. W. V. (egyenszögü Mezőcz). Ezen faj nálunk sok
kal ritkább mint az előbbi, hernyója május elején a budai hegységben csak 
egyenként található; egy ízben 1846-ik év nyarán volt alkalmam ezen ritkább 
fajt esti fogáson számosabb példányokban kaphatni.

Agrotis jimbriola Esp. (czafragos Mezőcz). Hazánknak állomásos faja, a bu
dai hegységben nagyban tenyészik, hernyója kora tavaszszal a Kükörcs (Pulastilla) 
virágban bőven található ; junius közepe táján éjjel a CsüküllÖ (Centauria) virá
gain gyakori ; e faj elterjedése különben csak kevés térekre korlátozott.

Agrotis signifera Sys. W. V. (jelleges Mezőcz). Ezen délkeleti faj hazánk 
külön vidékein állomásos ; a budai hegységben, a cserháti hegylánczolaton, a 
gödöllői dombokon gyakori ; hernyója tavasz elején száraz levelek között talál
ható ; keleti irányban egész déli Oroszországig terjed.

Agrotis forcipula Sys. W. V. (mogorva Mezőcz). Helvetiában s déli Német
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országban szórványosan jön elő, nálunk állomásos gyakori faj ; hernyója a budai 
hegység déli lejtőin kora tavaszszal apró növények közelében, száraz levelek 
alatt gyakran található.

Agrotis fugax Treits. (illanó Mezőcz). Ezen éjencz a keleti faunának sajátja ; 
Magyarország homokos rónáin, valamint délfekvésü középhegységein nagyban 
tenyészik ; innen dél- és éjszaknyugati irányban tenyészési véghatárait Fiume és 
Bécs vidékén éri el.

Agrotis saucia Hüb. (sérves Mezőcz). Baranya megyében Pécs vidékén jön elő, 
honnan azt több példányban kaptam ; Buda-pest vidékén eddigelé nem találtuk.

Agrotis distinguenda Lederer (elkülönítendő Mezőcz). Lederer ezen általa fel
állított fajt Magyarországból kapta, e helyen kivül csak Helvetiából ismeretes.

Agrotis crassa Hüb. (zömök Mezőcz). A tálában szórványos faj, nálunk főleg 
a homok talajú füves helyeket kedvelli ; e fajt a Rákos mezején többször, a 
budai hegységben csak ritkán észlelhettem.

Agrotis vestigialis Huf. (kuszáltrajzu Mezőcz). Homokos rónáinkon igen 
gyakori, hernyója a laza homokban található.

Agrotis praecox Lin. (korai Mezőcz). Hernyója tavasz elején a futóhomokban 
rejlik; különféle tápnövényeit, kivált a Folyókát (Convolvulus) éjjel keresi fel, 
midőn igen nagy falánkságot fejt ki ; liomokbuczkáinkon nagyban tenyészik.

Mamestra Leineri Frey. (Leiner Vetemérje). Ezen ritka faj hazánk homok- 
talajú erdőségeiben fedeztetett fel először, későbben egy pár példányban Bécs 
vidékén is találtatott, e helyeken kivül még csak déli Oroszországból (M. cer
vina Ev.) név alatt ismeretes.

Mamestra aliena Hüb. (idegen Vetemér). Délkeleti faj, melyet hazánk téréin 
eddigelé csak egyes példányokban észlelhettem.

Mamestra splendens Hüb. (fényes Vetemér). Európa több vidékein szórvá
nyosan tenyészik ; a peszéri puszta ligetes helyein, szinte csak egyes példá
nyokban volt alkalmam ezen átalában ritkább fajt észlelni.

Mamestra cavernosa Eversm. (tatarozott Vetemér). Hazánkban eddigelé csak 
a peszéri erdőben találtuk ; elsőkori átalakulási viszonyai ismeretlenek ; tenyé
szési térkőre főleg az Oroszbirodalom mérséklett éghajlatú helyeire terjed.

Dianthoecia dianthi Tausch. (szegfű Magtokász). Ezen ritka éjenczet legelő
ször déli Oroszországban fedezték fel 1859-ben; e fajt alsó Heves megye póoi 
pusztáján találtam két példányban, későbben a budai Sashegy déli oldalán ismét 
két példányban találtatott, más lelhelye ez ideig ismeretlen.

Dianthoecia luteago. S. W. V. (sárgás Magtokász). Szórványos táj, hazánk
nak több helyein észleltem; a budai hegység fiatal pagonyaiban némely év
ben nagyobb számban jött elő ; Európa más vidékein többnyire csak egyes 
példányokban észleltetett.

Episema trimacida S. W. V. (hármasfoltu Bélyegér). Ezen faj tenyészési
12*
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térköre a mérséklett égalj délibb helyeire terjed ; hazánknak némely vidékén, 
például a budai hegységben, állomásos faj ; itt a gyér növényzetű köves dombo
kon nagyban tenyészik ; válfaja az

Episema trimacula varietas tersa, et glaucina, a törzsfaj társaságában hasonló 
helyen jön elő.

Aporophyla lutulenta S. W. V. (sárszinü Sejdecs). Ezen faj eddigelé csak 
szórványosan mutatkozott; nálunk ősz elején a Sashegy kopár lejtőin egyes 
példányokban jön elő.

Polia polymita L. (hintett Derécz). Mint szórványos faj Európa melegebb 
részeiben több helyen észleltetett ; nálunk állomásos faj ; a budai hegységben év
ről évre kapható ; egykor a szliácsi fürdők közelében, a hajniki gyümölcskertek
ben, számos példányban volt alkalmam e fajt gyűjteni.

Polia xanthomista Hüb.—nigrocincta Treits. (feketeszegélyü Derécz). Európa 
délkeleti vidékein tenyészik, éjszaknyugaton hiányzik; hazánk déli fekvésű s 
gyérnövényzetü sziklás dombjain, mint például a budai Sashegyen, ősz elején a 
sziklákon gyakori.

Thecophora fovea Treits. (hólyagos Grödröcz). Ezen különös szárnyalkatu 
éjencz, melynek hátsó szárnyain két rizs-nagyságú mélyület van, hazánk fauná

ját kiválókig jellemzi. A budai és pécsi hegységben állomásosán tenyészik; ezen- 
kivül még csak Istriában, Fiume és Parenzo vidékén észleltetett. Hernyója ta
vasz elején tölgyfákon él.

Dryobota roboris Boisd. et var. Cerris B. (tölgyi Erdőcz, és válfaja cseri 
E rdőcz). Déli faj, mely főleg hazánk és déli Francziaország tölgyes erdeiben te
nyészik; a budai hegységben válfajával együtt nem ritka.

Dichonia aeruginea Hüb. (rezecszöldLoboncs). Ezen faj déli Németországban 
csak szórványosan jön elő, nálunk állomásos és nem ritka ; hernyóját tölgyes 
pagonyainkban tavasz elején elegendő mennyiségben lehet gyűjteni.

Chariptera culta S. W. V. (parányozott Lagócz). Tenyészési köre Európa 
mérséklett éghajlatú vidékein terjed el ; a Németbirodalom ily fekvésű tartomá
nyaiban csak szórványosan jön elő; nálunk nagyban tenyészik. Bábjai tavaszszal 
a vadkörtefák tövénél találhatók.

Valeria oleagina S. W. V. (olajszinü Ardócz). Elterjedése az előbbi fajéhoz 
hasonló ; hazánk csaknem minden hegyes-dombos vidékein volt alkalmam e szép 
fajt észlelni ; a budai hegységben gyakori ; hernyója kizárólagosan a kökény le
veleivel él.

Valéria orbiculosa Esper. (körjegyü Ardócz). Ezen kitűnő ritka faj, melynek 
elsőkori életviszonya még ismeretlen, Magyarország faunájának kizárólagos sa
játja. A legelső példány, mely Esper rajzának és leírásának szolgált eredeti min
tául, mintegy 50 évvel ezelőtt Szeged vidékéről, néhai Koy birtokába került, 
mintegy 30 évvel későbben Ion a második példány a pesti városligetben felfe
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dezve ; ily hosszú időszak utáni megjelenése már kételyt támasztott a külföld ter
mészetbúváraiban annak hitelessége iránt, hogy az valóban Magyarország, s így 
Európa lakója-e? vagy netán csak becsempészett tengertúli faj, míg 1862-ben és a 
reá következő években Anker Rudolf budai rovarásznak sikerült valahára e fajt 
Buda-pest közelében több példányban ismét feltalálni.

Luperina Zollikoferi Frey. (Zollikofer Pönyéje). Ezen faj az európai éjen- 
czek egyik ritkaságai közé tartozik; eddigelé leihelyein csak egyes példá
nyokban észleltetett ; nálunk, valamint a Volga és Sarepta környékén, állítólag 
Berlin vidékén is, egy pár példányban találtatott.

Hadena Illyrica Frey.=scortea H. Sch. (rokon Bara). Szomszéd fajaihoz, me
lyekkel gyakran összezavarták, igen hasonlít ; ezen faj a nagyobb s terjedelme
sebb hegytörzsek lakója ; hazánkban e fajt néhány példányban Kindermann 
találta.

Hadena literosa Hav.=suffuruncula Treit. (rejtődző Bara). Ezen szórványos 
faj rónáinkon, valamint középhegységeinken is, csak egyes példányokban 
fordul elő.

Polyphaenis sericata Lány.—prospicua Hüb. (tetszős Magyalócz). Ezen fajnak 
valódi hazája déli Franczia- és Magyarország ; a franczia példányok élénkebb 
zöldszínnel díszlenek; nálunk főleg a budai hegységben gyakori. Hernyója kora 
tavaszszal a Magyal-bokron bőven tenyészik.

Jaspidea celsia Lin. (magasztos Pating). Tenyészési térköre igen szagga
tott, s egymástól távol eső több tartományokra kiterjed ; délkeleten az Altai és 
Urál hegy aljasaiban gyakori ; hazánk homoktalaju ligetes erdeiben, nevezetesen 
a puszta-peszéribenés vacsiban, legközelebbi években több példányban találtuk; 
több év előtt néhány példányt Stájerország hegységeiben is találtak.

Tapinostola musculosa Hüb. (izomos Tarány). Mint szórványos faj Európa 
több tájain észleltetett; rónáinkon, úgy szinte emelkedettebb lejtőinken, hol búza- 
vetések léteznek, aratás után a tarlókon napközben is ide s tova sebesen rep- 
desve, de csak gyéren található.

Tapinostola fúlva Hüb. (szépé Tarány). Ezen fajból, mely szórványosan Eu
rópa több vidékein észleltetett, mi az óbudai lőpor-malom vízárka közelében, 
valamint az ottani vizenyős réteken, esti és kora reggeli repkedése alkalmával 
néhány példányt gyűjtöttünk. Legközelebbi időkben e faj Németországban her
nyója gyakrabban neveltetett.

Melina flammea Curtis—dubiosa Treits. (kétes Léha), és
Senta maritima Tauscher—Ulvae (tengerparti Nyaláncz). Mind a két laj na

gyobb s kisebb nádasainkban tenyészik, eddigelé azonban csak egyes példá
nyokban észlelhettük.

Leucania evidens Hüb. (vörhönyes Sápatag). Tenyészési térköre tulnyomó- 
lag délkeleti ; hazánk téréin túl éjszaknyugaton igen ritkán, vagy épen nem jön
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elő ; nálunk délnek fekvő kopasz s köves dombjainkon, bár nem nagy mennyi
ségben, évről évre található.

Leucemia congrua Hüb.=amnicola ? Ramb. (ildomos Sápatag). Kindermann e 
ritka éjenczet a budai hegység aljasaiban egykor nagyobb mennyiségben fedezte 
fel, azóta itt senki sem találhatta; állítólag ugyané faj? déli Franczia- s Olasz
országban is honos.

Caradrina Kadenii Frey. (Kaden Tenyőcze). Déli és délkeleti faj, mely 
éjszaknyugaton hiányzik; Buda-Pest vidékén e faj állomásos és gyakori ; hernyója 
kora tavaszkor főleg a pesti homoktalaju faültetvényekben, apró növényeken 
nagyban tenyészik.

Caradrina terrea Frey. (barna Tenyőcz). Ezen ritka éjenczet eddigelé csak 
Buda-Pest vidékén és a puszta-peszéri erdőben találtuk, hol az éji kalandjain 
nem épen a ritka jelenségekhez tartozik ; különben csak déli Oroszországban 
jön elő.

Caradrina lenta Treits. (lassú Tenyőcz). E faj a budai szőlők garádjai közt 
gyérebben, ellenben a pesti homoktalaju erdőségben s ültetvényekben nagy 
mennyiségben jön elő ; hernyója kora tavaszkor száraz levelek és a homok közt 
lappang ; tenyészési térköre délkeletre terjed.

Caradrina gluteosa Treits.=uliginosa Bois, (zsinár Tenyőcz). Hazánkon ki_ 
vül eddigelé e faj csak Silesiában, s Helvetia Vallis kerületében észleltetett ; nálunk 
a budai szolok garádjában, de a lapályon is jön elő ; hernyója laza földben s szá
raz levelek közé rejtődzve, apró növényzeten élősködik. Május közepe táján és 
junius elején ismert helyein, éjjeli repkedése közben is fogható.

Acosmetia caliginosa Uüb. (homályos Bugya). Európa több vidékein elszórt 
faj, azonban sehol sem közönséges. Buda-Pest közelében a págyi erdő tisztásain 
volt alkalmam e fajt néhány ízben észlelni.

Amphipyra tetra Fab. (gyászos Tűzkörny). Ezen faj átalában a ritkább je
lenségekhez tartozik, nálunk hasonlóképen csak mint egyes ritkaságot találtam 
a budai hegységekben.

Amphipyra livida S. W. V. (síkosröpü Tűzkörny). Európa déli és éjszak
keleti tartományaiban elszórtan, s többnyire csak egyesen jön elő ; hazánk 
közép erdős hegységeiben, például a Mátrában, a gömöri, nógrádi, valamint a 
budai erdőségekben is volt alkalmam ezen éjenczet, kivált a kiszáradt fák kérge 
alatt, néha nagyobb mennyiségben is találni.

Ferigrapha I-cinctum S. W. V. (I-rajzu Jegy me). Átalában a ritkább fajok
hoz tartozik, tenyészési térköre délkeleti irányban terjed, déli Franczia- s Orosz
országban csak egyes példányokban észleltetett, eddigelé nagyobb szám
ban csak Magyarországból került ki, éjszaknyugati irányban Bécsen túl még 
nem találtatott.

Pachnobia ieucographa S. W. V. (vörhönyös Talak). Közép-Európa némely
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vidékein mint- szórványos faj mutatkozik ; a budai hegységben állomásos ; her
nyója junius elején a sokbötykü Gyöngyvirágon (Convallaria polygonatum) élőskö- 
dik. Ezen éjencz kora tavaszszal, midőn a fák nedve megered, kivált a sérves 
Gyertyánfa kifolyó nedvén, több más éjenczfaj társaságában található.

Cosm.ia abluta Hüb. (tiszta Díszme). Ezen ritkább faj liomoktalaju erdeink- 
ben nyárfákon tenyészik, hazánkon kivül még csak Piemontban észleltetett, egy 
válfaja (C. imbuta) déli Oroszországban is jön elő.

Dischorista suspecta Hüb.—congener Irey. (rokon Somba). Mint szórványos 
faj Európa több vidékeit lakja ; hazánk rónáin a homoktalaju erdőkben gyakori ; 
a pesti, palotai, pilisi, peszéri erdőségben nagyban tenyészik.

Cirrhoedia ambusta S. W. V. (pirított Kucsag). Ezen faj külföldön eddigelé 
csak egyes példányokban találtatott ; hazánk középhegységeiben, valamint 
a róna tájékon is, hol tápeledele a vadkörte tenyészik, gyakori. Kora tavaszsza] 
hernyója, későbben bábja a vadkörtefák alatt található.

Orthosia macilenta Hüb. (csikasz Gubancz) és :
Orthosia laevis Hüb. (síma Gubancz). Mind a két faj középhegységeink 

lombos erdeiben tenyészik, a budai hegységben mindketteje gyakori, némely 
más helyen csak szórványosan mutatkozik.

Orthosia humilis S. W. V. (bujdosó Gubancz). Az előbbi két fajnál jóval 
ritkább ; erdős hegységeinkben, valamint rónáinkon is szórványosan jön elő ; a 
miénkhez hasonló égalji viszonyok alatt Bajorországban s Németalföldön is 
szintén csak egyes példányokban találtatott.

Xanthia sulphur ago Sys. W. V. (kén Sárgoncz). Európa déli faunájának sa
játja, mely téren igen elszórva, s csak kevés példányban észleltetett; hazánk 
középhegységeiben állomásos faj, hol évről évre nagyban tenyészik; hernyója 
Május elején éjjel az iliar-bokron, nappal alatta kapható.

Orrhodia serotina Ochs. (késői Bujkász). Tenyészési térkőre meglehetős ter
jedelmű; hazánkban e fajt legelőször October vége felé a hegyaljai szőlőkben 
találtam, későbben hernyójára a budai hegység Farkasvölgyében akadtam; kora 
tavaszszal pedig áttelelt példányait a Gyertyánfa kifolyó nedvén találtam; úgy lát
szik azonban, hogy e faj nálunk csak szórványosan jön elő, mig Bécs vidékén a 
délkeletnek fekvő szőlőhegységben nagyobb mennyiségben tenyészik.

Orrhodia veronicae Hüb .—dolosa Hüb. (csalárd Bujkász). Ezen fajnak valódi 
hazája Magyarország, melynek határain túl a bécsi hegység délkeleti öbléig 
terjed, onnantul feljebb hiányzik; nálunke faj a budai lombos erdőkben October- 
s November havában gyakori.

Scotochrosta pulla Sys. W. V. (hamvas Czobony). Ezen íaj nálunk állomá 
sos, s nagyobb mennyiségben tenyészik, mig másutt vagy épen nem, vagy csak 
egyenként jön elő. Bábja a budai hegység keleti lejtőin s völgyeiben egyes 
tölgyfák alatt némely évben bőven található.
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Epimecia ustulata Boisd. (barnított Szüköny). Déli és délkeleti faj, mely éj
szaknyugaton hiányzik ; ezen fajt nálunk Kindermann a Szerémségben, magam 
pedig pár év előtt a puszta-peszéri erdőben több példányban találtam.

Calophasia opalina Esp. (tejszinü Tünde). Tenyészési térköre dél és délke
leten terjed el, éjszaknyugati irányban Bécsen túl nem találtatott ; nálunk délnek 
fekvő hegyeinken s dombjainkon, például a sz. Gellért-, Sas- és Svábhegyen 
állomásos és gyakori, hol hernyója a fakó Pintyön (Antirrhinum) nagyban 
tenyészik.

Cleophana antirrhini Hüb. (pintyő Sávoncz). A déli és délkeleti faunának 
sajátja; eddigelé csak szórványosan észleltetett; hazánk délibb hegységein, ne
vezetesen a budai hegylánczolat délkeleti lejtőin jön elő.

Cucullia prenanthis Bois.—ceramanthea Frey. (csakkör Csuklász). Hazánkban 
tudtomra eddigelé csak Pécs vidékén találtatott, itt azonban gyakori.

Cucullia balsamitae Boisd. (varádics Csuklász). Ezen éjenczet, mely eddig
elé főleg déli Oroszországból volt ismeretes, legközelebbi években a puszta-pe
széri erdőben fedeztük fel, hol nem épen a ritka jelenségekhez tartozik.

Cucullia jormosa Rogenhofer. (ékes Csuklász). A legújabb felfedezések egyike ; 
ezen csinos éjencz hazánknak kizárólagos sajátja, mely eddigelé másutt sehol sem 
találtatott. Leihelye Pécs vidéke, hol ezen új faj esti repkedése alkalmával 
fogatott.

Cucullia xeranthemi Boisd. (vasvirági Csuklász). Ezen faj a (C. gnaphalii) 
gyopári Csuklászszal, melyhez igen hasonló, gyakran összezavartatott ; a két faj 
közti különbség jelenleg már bebizonyítva van. Hazája ezen ritka éjencznek 
déli Oroszország; nálunk mint állomásos faj a budai hegység délkeleti kopár lej
tőin évről évre tenyészik.

Eurhipia adidatrix Hüb. (kaczér Díszék). Ezen csinos faj délkeleten terjed 
el ; hernyója a déli vidéken Pisztáczon, nálunk a Szömörczén (Rhus cotinus) él ; 
Buda-Pest vidékén, hol tápnövénye terem, nagyban tenyészik; hazánkon túl, éj
szaknyugati irányban hiányzik.

Calpe Capucina Esp.=thalictri Bork. (virnánczFényőcz). Európa déli és dél
keleti vidékein elszórva találtatik ; a budai hegységben csak egyes példá - 
nyokban észleltetett, ellenben Pécs vidékén gyakori ; nagy rónáink erdeiben, pél
dául a debreczeni nagy erdőben, pár év előtt volt alkalmam e szép fajt felfedezni.

Plusia deaurata Esp. (aranyrajzu Ej dísz). Ezen csinos faj Helvetia déli 
magaslatain jön elő ; keleti irányban, mint nálunk is alantabb helyeken te
nyészik ; több év előtt a budai hegység pagonyaiban néhány példányát találtam, 
későbben e vidékről egészen eltűnt; Erdélyben, Pécs vidékén, és a Szerémségben 
több ízben észleltetett.

Plusia modesta Hüb. (szerény Ejdísz). Valódi hazája Magyarország, neve
zetesen ennek délnek fekvő hegylánczolatai ; a budai hegységben átalában álló-
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másos és gyakori, más tájakon csak korlátozott kiterjedésben s szórványosan 
jön elő.

Plusia illustris Fab. (kitűnő Ejdísz). A budai hegység Farkas-völgyében 
sisakvirágon (Aconitum lycoctonum) nagy bőségben tenyészik. Tenyészési tér
kőre igen nagy.

Plusia bractea Syst. Ver. (murvajegyii Ejdísz). Ezen faj tenyészési térköre 
terjedelmes ugyan, azonban többnyire csak szórványosan jön elő ; hazánkban 
eddigelé csak Pécs vidékén észleltetett Meyer tanár szerént.

Heliocles rupicola S. W. V. (rajongó Napócz). Ezen Európaszerte ritka faj a 
budai hegység déli lejtőin s völgyeiben oly mérvben tenyészik, milyenben dél
keleti helyiségein sehol sem, miért is valódi hazájául Magyarországot tekinthet
jük, honnan e ritka fajjal Európa legtöbb gyűjteményei gazdagíttattak.

Heliothis cognata Frey. (kákics Napiász). Ezen fajt mint még egészen isme
retlent, elsőkori alakjaival együtt több év előtt a Rákos homokos mezőségén fe
deztem fel, későbben hazánk más hasonló helyiségein is találtam ; tenyészési 
köre, tapasztalati adatok szerént, keleti irányban egész a Volgáig terjed.

Char idea purpur ites Treits. (bíbor Kecsér). Hazánknak csaknem kizárólagos 
saját faja, mely, az Altái hegység kivételével, eddigelé másutt sehol sem észlelte
tett ; ezen faj a budai hegységben állomásos, hol az ezerjón (Dictamnus albus) év
ről évre bőven tenyészik.

Acontia titania Esp. (titán Sugarász). Valódi hazája Török- és Oroszország; 
hazánkbani lelhelyei között a róna Bánságon kiviil még a puszta-peszéri erdőt 
hozhatjuk fel, hol ezen éjenczből néhány példányt találtunk.

Thalpochares arcuina Hüb.=inamoena Hüb. (komor Ilevenyőcz). Déli fek
vésű kopár dombjainkon, például a Sas- és kis Svábhegyen s hasonló helye
ken, állomásosán tenyészik; tenyészési köre keleti irányban déli Oroszországig 
terjed, éjszaknyugati irányban a bécsi déli öbölbe leli terjedése véghatárát.

Thalpochares svává Hüb. (deli Hevenyőcz). Az előbbi fajjal osztja tenyészési 
helyeit, északnyugati Európában szinte hiányzik.

Thalpochares Dardouini Bois.—mendaculalis Frey. (Dardouin Hevenyőcze). 
Déli fekvésű kopár hegységeinken, hol tápnövénye a Hölye (Anthericum ramosum) 
terem, nem ritka; hasonló helyiségeken Helvetia- s Francziaországban, Bécs és 
Fiume vidékén is észleltetett.

Thalpochares purpurina Sys. W. V. (bíbor Hevenyőcz). Déli s főleg délke
leti faj, mely ezen éghajlat alatt elszórva nagy térekenterjed el; éjszaknyugaton 
Brünn s Bécs vidékén éri el tenyészési véghatárát ; hazánkban állomásos és gya
kori, a rónaságon mint a kopár hegységen, hol tápnövénye a bogács (Carduus) 
terem, évről évre tenyészik.

Thalpochares amoena Hüb. (kecses Hevenyőcz). Az előbbi fajjal hasonló
A K A D . É V K Ö N Y V .  X I .  K .  I V .  D .  1 3
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helyeken jön elő ; hernyója a nálunk igen közönséges, fehérháta Bordonon (Ono- 
pordon acantium) él, és igen gyakori. Tenyészési köre az előbbi fajéhoz hasonló.

Thalpocliares pannonica Frey. (pannoniai Hevenyőcz). Ezen csinos kis éjen- 
czet 1850-ben fedeztem fel a puszta-peszéri homok-talajú, gyopár-fedte erdő tisz
tásain, hol annak elsőkori átalakulási viszonyaival is megismerkedtem ; e ritka 
faj, mely különben hazánk más hasonló helyein is tenyészik, faunánkat ki- 
válólag jellemzi, mennyiben az eddigelé Európában másutt sehol sem észlelte
tek. Kindermann e fajt Kis-Azsiában is találta.

Thalpochares communimacula S. W. V. (közfoltu Hevenyőcz). Valódi hazája 
e fajnak Magyarország ; hazánk délkeleti részében Pest s Pécs vidékén gyakori ; 
hernyója a kökény és baraczk kérgét meglepő Coccus fajból élősködik ; tenyészési 
határa nyugati irányban a déli bécsi liegy-öbölnél (hol csak egyenként észlelte
tek) végződik.

Mesostrosta signalis Treits. (fehérjegyü Legeny). Ezen fajnak valódi hazája 
Magyarország, honnan az nagy mennyiségben küldetett szét az európai gyűjte
ményekbe ; hazánkon kivül mint lelhelyei Bécs és Orenburg vidéke ismeretesek, 
e két helyen azonban csak egyenként találták. Ezen faj a budai hegység déli lej
tőin nappal repdesve, gyakran található.

Metoponia flava Huh. (sárga Ámka). A délkeleti faunához tartozik. Dalmá- 
tiában, nálunk és déli Oroszországban tenyészik ; a budai hegység déli lejtőin 
és alantas helyein nem ritka ; hernyója a Sarkvirágon (Delphinium) élős
ködik; felnevelése sok nehézséggel jár ; eddigelé oly bőven mint nálunk, sehol sem 
találtatott.

Euclidia triquetra S. W. V. (szögfoltos Bájszinér). A keleti fauna sajátja ; 
Bécs déli vidékéről (hol csak ritkán jön elő) keleti irányban terjed ; hazánk dél
keleti részeiben állomásos faj ; rónáinkon s déli fekvésű kopár dombjainkon 
közönséges.

Catocala dilecta Huh. (kedvelt Csalang). Déli és délkeleti faj, Franczia- és 
Olaszország déli részeiben honos ; hazánk délkeleti tölgyes erdeiben tenyészik ; 
Pécs vidékén s Erdélyben nem ritka.

Catocala hgmenea S. W. V. (kökényi Csalang). Ezen fajt hazánk több vidé
kein, nevezetesen a gömöri, nógrádi, mehádiai, valamint a budai hegységekben 
is, volt alkalmam gyűjteni. Hernyójának kizárólagos tápnövénye a kökénylevél, 
melyen azt a budai szőlők közt gyakran találhatni ; Európa más tartományaiban 
vagy épen nem, vagy csak ritkán jön elő ; déli Oroszországban is honos.

Catocala ditersa Huh. (különböző Csalang). Ezen faj főleg Európa déli tar
tományaiban, Olasz- és Francziaországban tenyészik ; nálunk eddigelé csak szór
ványosan észleltetett, nevezetesen a budai hegység tölgyeseiben sikerűit e fajt 
néhány példányban megszerezni, s hernyójából, mely Májusban a tölgyfán él, 
felnevelni.
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Ecrita ludicra Hüb. (szennyes Bamó). Ezen faj Európa délkeleti faunájához 
tartozik ; nálunk állomásos, nevezetesen a budai kis Svábhegyen gyakori. Her
nyója kora tavaszszal a Baltaczím (Onobrychis) levelei alatt, vagy azok közelében, 
Julius havában pedig éjjeli fogáson maga az éjencz kapható; nyugati irányban 
Bécsig terjed, azon túl eddigelé nem észleltetett ; különben délkeleti Oroszhonban 
is találtatott.

Toxocampa limosa Treits. (setét Tarha). Ismét egy saját faja hazai faunánk
nak, mely, Fiume vidékét kivéve, eddigelé csak a budai hegységben találtatott. 
Hernyója e fajnak a Dudafürt (Colutea) levelein éldsködik. A Sashegy déli olda
lán, és a Svábhegy farkasvölgyi lejtőin, kivált árnyas helyeken, hol tápnövénye 
tenyészik, gyakori.

Helia proboscidata Herr. Scheff. (falámos Ajócz). Ezen fajt hazánkban Kin- 
dermann találta fel, Herrich Scheffer leírta; eddigelé más lelhelye ismeretlen.

Az araszkak (Geometroidae) csaladjából.

Acidalia difflu ata Herr. Sch. (elmosódottrajzu Törköny).
Acidalia nitidat a Herr. Scheff. (csilló Törköny). Ezen két faj hazánk fauná

jának sajátja, mennyiben eddigelé kizárólagosan csak a Bánátban találtattak.
Acidalia sericeata Hüb. (selyemfényű Törköny). Hazánkban állomásos faj, 

a budai hegységben gyakori, különben még csak Francziaországból ismeretes.
Acidalia Pecharía Staud. (Pech Törkönye). Új faj, melyet nem régiben 

Staudinger állított fel, és a feltaláló emlékére nevezett el ; eddigelé csak a budai 
hegységben észleltetett. Hernyója s annak életmódja még ismeretlen.

Pellonia imitaría H. Sch. (utánzó Lebbenyő) és
Pellonia Calabraria Petagna (calábriai Lebbenyő). Ekét ritkább faj hazánk 

melegebb vidékein jön elő ; e leihelyein kiviil még csak Dalmátországban ész
leltetett.

Eugonia quercaria Hüb. (tölgy i Agócza). A budai hegység erdeiben nem ritka.
Crocallis extimaria Hüb. (kiváló Pakócsa). E kevésbbé elterjedt fajt Kinder- 

mann a budai vidéken találta, s hernyójából nevelte is.
Elichrina cor diaria var. animata Herr. Sch. (élvezetes Túsza). Már maga a 

törzsfaj is a ritkábbak közé tartozik, válfaja pedig hazánk kizárólagos sajátja, 
melyet eddigelé csak a Bánátban s Pest vidékén találhattunk.

Hibernia Ankeraria Staud. (Anker Górvásza). Ezen faj a hozzá igen hasonló 
Hib. defoliariá-tól mint kétségtelen önálló faj csak a legközelebbi időkben kü- 
löníttetett el. Eddigelé hazánk faunájának kizárólagos sajátja. Kora tavaszszal a 
budai hegységben estve a fakadozó rügyeken és a fák folyó nedvén, nappal ezek 
ágain tartózkodik. ,

Lignyoptera fumidaria Hüb. (füstös Ruzsnya). Főleg keleten tenyészik, ná-
13*
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lünk a budai s budaörsi liegy-lánczolat gyérnövényzetü lejtőin October végén 
s November elején gyakori. E helyein kivül még déli Oroszországban is 
észleltetett.

Chondrosoma fiduciaria Anker. (sebes Nyilancz). Ezen feltűnő Araszka honi 
faunánk kizárólagos sajátja; Buda vidékén 1854-ben Anker Rudolf által fedez
tetett fel.

Anaitis Boisduvaliata Dup. (Boisduval Pillagja). A bánáti hegyek magasla
tain, s ezen kivül még csak a Kaukasus hegységein jön elő.

Eupitliecia denticulata Frey. (fogacsos Pepees), és
Eupithecia graphata Frey. (rajzos Pepees). E két faj a budai kopár hegye

ken nem ritka, e helyen kivül Európa más vidékein alig jön elő.

A téhelyröpüek (Coleóptera) rendjéből.
Czingolanyfélékböl (Cicindelidae).

Cicindela soluta Dej. (oldott Czingolány). Délkeleti rónáinkon a futóhomo
kon jön elő, hol a verő-napfényben sütkéredzik, háboríttatván kisebb távolságra 
odébb repül ; estefelé a lazahomokban ásott lyukaiba menekszik ; állati táplálékra 
utalt, s ragadozó természeténél fogva, más apróbb élő állatokból, főleg férgek és 
pillék álczáiból (larva) élősködik. Hazánkon kivül hasonló helyeken, csak Tö
rök- és déli Oroszországban észleltetett.

Fatonczfélekbdl (Carabicidae).

Carabus hungaricus Fabr. (magyarhoni Futoncz). Ezen faj hazánknak csak
nem kizárólagos sajátja, mennyiben az a Lajtán túl csak a bécsi medenezéig ter
jed. Honi pusztáink homokos talaján, valamint a budai hegységben is gyakori ; 
a homoktalaju rónaságon nappal többnyire homokba készített lyukaiban tartózko
dik, nem ritkán a Büzgék (Blaps) társaságában nagyobb üregekbe rejtődzik ; 
estve s éjjel prédája után lát. A budai hegységben a gyér növényzetben fekvő 
mészkövek alatt lappang.

Clivina Ypsilon Dej. (Ypsilon Alczány). Déli és délkeleti faj, mely Spanyol- 
ország déli vidékeit és a Kaspitenger partjait lakja; hazánkban a Fertő tavánál 
fedeztetett fel.

Dyschirius strumosus Putzeis. (golyvás Csár). Vizenyős helyeken tenyészik ; 
e fajt Bars megyéből és Debreczen vidékéről kaptuk; különben Bécs közelében, s 
még nagyobb mennyiségben Görög- és déli Oroszországban is észleltetett.

Dyschirius rufipes Dej. (rőtlábu Csár). Ezen faj hazánk több helyeiről 
került már elő, különben a szomszéd Osztrák tartományokból is ismeretes.

Brachinus bipustulatus SchÖnherr. (kétpettyü Pattogány). E fajnak valódi 
hazája déli Orosz- és Törökország, hol már többször észleltetett ; nálunk a legna
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gyobb ritkaságok közé tartozik; számos évek lefolyta alatt csak egyszer volt 
alkalmam e fajt három élő példányban látni, melyek hitelt érdemlő állítás sze
rint kora tavaszszal, Pesthez közel a sz.-endrei tó partján, számos Poly.stichus vit
tatus példányaival együtt gytíjtettek; ez utóbbi fajt az említett helyen, ma
gamnak is sikerült többször feltalálni, míg a másiknak egy példányára sem 
akadhattam.

Brachinus Psophia Dej. (perezégő Pattogány). Európa déli faunájához tar
tozik; nálunk Buda-Pest vidékét is lakja; a Németbirodalom éjszaki részeiben 
hiányzik.

Lebia cyathigera Possi (serleges Fölögy). Tenyészési köre Európa déli tar
tományaira terjed ; hazánk délkeleti részeiben, valamint Buda-Pest határában is, 
a különben nem közönséges fajt, több ízben találtuk.

Lebia humeralis Dej. (vállfoltu Fölögy). Nálunk e faj gyakori ; tavaszkor 
különféle cserjékről, s száraz levelek alól nem ritkán jutott birtokunkba; a 
Németbirodalom éjszaknyugati részében vagy épen nem. vagy csak igen ritkán 
észleltetett.

Cymindis scapularis Schaim. (válllapfoltu Gyorsod). Délnek fekvő kopár he
gyeinken őszszel s tavaszszal a fűben fekvő nagyobb, lapos kövek alatt nem ritka; 
éjszaknyugat felé nem terjed.

Masor eus Wetterhalii Gyll. (Wetterhal Gödje). E fajt hazánkban szórványo
san észleltük ; Buda-Pest vidékén csak ritkán találtuk ; Bars megyéből is kaptuk.

Chlaenius festivus Fabr. (díszes Szalang). Keleti Európát és a földközi ten
ger vidékeit lakja; nálunk Pest, Fehér és Szala megyékben észleltük.

Sphodrus (Pristonychus) punctatus Dej. (pontozott Jécz). E faj, melyet a 
Bánságban, Bars megyében és Buda-Pest vidékén volt alkalmunk gyűjteni, eddig- 
elé főleg hazánkból ismeretes.

Anchomenus longiventris Mauerheim (nyúltpotrohu Fojta). Ezen faj Európa 
több vidékein jön elő, de mint nálunk a rónaság vizenyős helyein, úgy 
másutt is csak gyéren található.

Anchomenus (Agonum) atratus Duft. (fekete Sürge). Buda-Pest s hazánk más 
vizenyős helyein, nagyobb s kisebb tavaink partjain gyakori ; különben 
Franczia-, Görög- és Törökországban is jön elő.

Platyderus rufus Duft. (rőt Lapka). Helylyel-helylyel elszórva, hazánk több 
részeiben észleltük, nevezetesen a pilis-szántói hegységből és Putnok vidékéről 
több példányban kaptuk ; Ausztria hegységeiben is jön elő.

Pterostichus (Poecilus) Koyi Germ. CKoy Lotoncza). Délkeleti faj, melyet 
hazánk több vidékein, nevezetesen Buda-Pest, Sopron s Bihar megye területén 
gyakrabban találtunk.

Pterostichus (Poecilus) subcoeruleus SchÖnh. (kékellő Lotoncz). Délkeleti 
Európa lakója ; hazánkban főleg a Sajó és Garam folyók völgyeiben észleltük.
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Pterostichus (Liperus) elongatus Duft. (nyúlánk Zakánd). Európa délkeleti 
nedvésés téréin jön elő ; hazánkban a sz.-endrei és kiskunsági tavak partjain na
gyobb mennyiségben találtuk.

Pterostichus (Cophosus) cylindricus llerbst. (hengerü Gerend). Tenyészési 
térkőre főleg hazánkban van ; a mérsékleti égalju szomszédtartományokban csak 
egyenként észleltetett ; nálunk a Bánságban, Pest, Nógrád és Bars megyék
ben gyakori ; kövek, fák és lekaszált főrendek alatt, hűvös, nedveses helyeken 
tartózkodik. Ennek válfaja a

Pterostichus (Cophosus) filiformis Dej. (szikár Grerend). Ezen, törzsfájától 
szembetünőleg eltérő válfaj, Arad vidékén bőven tenyészik, a város közelében a 
Vásártéren számos példányban találtam. E helyiségen kivül, még csak Morva
ország határszélein észleltetett.

Pterostichus mêlas Creutzer var. hungaricus Dej. (fekete Röpér magyarhoni 
válfaja). Hazánkon kivül, hol árnyas, erdős helyeken gyakori, Európa más dél
keleti vidékeit is lakja.

Amara saphyrea Dej. (kékellő Süröng). Ezen ritkább fajt hazánk délkeleti 
részeiben és a Bánságban volt alkalmunk találni.

Amara striato punctata Dej. (csíkosan-pontozott Süröng). Déli Európa s Kis- 
Azsia lakója; hazánkban eddigi észleleteink nyomán, Debreczen vidékén, Bi
har megyében és a Fertő tavánál jön elő.

Amara erythrocnemis Zimmermann (vörhönyös Süröng). Hazánk déli vidé
kein ritkább jelenség ; különben déli Európa más vidékein is észleltetett.

Zabrus blaptoides Creutz. (bíizgeidomu Ellő). Hazánk délkeleti részében, 
mint például Buda-Pest vidékén, kövek s korhadt növények alatt igen közönséges ; 
tenyészési térköre Keleti-Európára korlátozott,

Acinopus ammophilus Dej. (vaskos Szömörtop). Ezen faj főleg déli Oroszor
szágból, Krímből lett ismeretes ; hazánkban a legritkább jelenségekhez tartozik ; 
buvárlataim hosszú évsorán át csak kétszer sikerűit e fajt egyes példányban a 
Gellérthegy déli oldalán feltalálni.

Pangus scaritides Sturm. (túrászdad Szigárt). Európa délkeleti részeiben 
szórványosan jön elő; Buda-Pest határában egyes példányokban találtuk, 
különben alsó Ausztriában is tenyészik.

Dichirotrichus lacustris Pedtenb. (mocsáros Ticze)., Ezen faj hazánkban ed- 
digelé csak a Fertő tava körül találtatott.

Harpalus (Ophonus) difinis Dej. (eltérő Likadék). Nálunk e faj a Fertő tava 
vidékén fedeztetett fel.

Harpalus (Ophonus) cribricollis Dej. (lyukgatott-torju Likadék). E délkeleti 
fajt hazánkban Pest s Mosony megyékben és a Bánságban találtuk.

Harpalus (Ophonus) Rayei Linder. (Rayé Likadéka). A magyar, és átalábau 
az európai faunára nézve ívj faj, melyet legelőször a katonai határőr-vidékről
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kaptam, s mint rokon fajaitól különbözőt, Frivaldszky János múzeumi őr, a ma
gyarországi Futonczfélék leírásában (mely még jelenleg is csak kéziratban van), 
részletesen leírt ; későbben Rayé ugyanezen fajt Buda vidékén is felfedezte, s 
Linder franczia Entomologgal közlötte, ki azt az 1864-iki párisi entomologiai fo
lyóiratban, a fenidézett név alatt megismertette.

Harpahis (Ophonus) mendax Rossi, (kétszínű Likadék). Európa déli részei
ben, főleg Olaszországban honos ; nálunk a Bánságból s Pécs vidékéről került 
gyűjteményeinkbe.

Harpalus hospes Sturm (vendég Bárány). Délkeleten tenyészik ; Buda kör
nyékén szinte feltaláltuk.

Stenolophus discophorus Fisch. (korongfoltu Sietér). Déli Oroszországból már 
régebben ismeretes ; hazánknak vizenyős helyein jön elő ; találtuk e fajt a 
Duna és Sajó mentében, a Fertő tavánál, és a Bánságban is.

Bembidium (Notaphus) ephippium. Marsch. (nyeregfoltu Czikász). A konyán 
sóstavaknál és a Fertő tó partjain találtuk ; különben déli Európa más hasonló 
helyein is észleltetett.

A merülyfélékbfll (Djtiscidae)

Hydroporus Généi Aube. (Géné Habuczja). Alföldi rónáink álló vizeiben 
gyakori ; más délkeleti vizekben is lakik.

Hydroporus cuspidatus Kunze (hegyes Habucz). Álló s hínáros vizeinkben 
többször gyűjtöttük.

Hydroporus reticulatus Fab. (reczés Habucz). A Tisza kiöntési álló vizei
ben több helyen, nevezetesen Szabolcs megye mocsáraiban nem ritka.

Hydroporus assimilis Payk. (hasonlító Habucz). Ezen fajt Zólyom megye 
vizeiből kaptuk.

A keringöczfélekből (Gyrinidae).

Gyrinus bicolor Payk. var. angustatus Aube, (keskeny Keringőcz). A keleti 
faunának sajátja; a Rákos patak kiöntéseiben, s magában a Rákos vizében is 
gyakran találtuk.

A falamcsapnakból (Palpicornia).

Berosus spinosus Steven. (tövises Vizecs). Európa keleti vizeiből, főleg déli 
Oroszországból ismeretes ; hazánk alföldi vizeiben, Pest határában is gyakran 
találtuk.

Helophorus acutipjalpis Mids. (hegyesfalámu Pocsor). A délkeleti vizekben 
több helyen észleltetett; mi e fajt Szabolcs megye álló vizeiből, s a Fertő tavá
ból kaptuk.
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Hydrochus jlavipennis Küster (sárgálló Vizer). E faj főleg a déli vizeket 
lakja; nálunk eddigelé csak a Fertő' tavában észleltetett.

Ochtebius margipallens Latr. (halaványszegélyü Víznök). Tenyészési térköre 
főleg a déli vizekre terjed; Buda-Pest álló vizeiben is jön elő.

Ochtebius marinus Payk. (tengeri Víznök). Hazánk délkeleti vizeiben, és a 
Fertő tavában is tenyészik.

A hoiyvaféîékbôl (Staphylinidae).

Bolitochara bella Maerk. (csinos Taplócz). Ezen szép kis fajt a bihari hegy
ség erdeiben volt alkalmunk néhány példányban gyűjteni.

Leptusa gracilis Erich. (g}röngéd Tiinőcz). Atalában a ritkább fajok egyike, 
melyet eddigelé csak Gömör megye putnoki erdőségében találtunk.

Myrmedonia fulgida Grav. (fénylő Hangyék). Hazánk több vidékein szórvá
nyosan jön elő.

Myrmedonia rufi collis Grim. (rőttorju Hangyék). A szomszéd Stájerországban 
gyakrabban észleltetett ; hazánkban eddigelé csak Pécs vidékén találtatott.

Aleochara vagepunctata Kraatz. (rendetlenpontozatu Melge). Ezen faj ha
zánkban talált példányokról íratott le legelőször.

Homalota notha Erich. (apró Simka). Déli Németországban fedeztetett fel, 
hol, valamint hazánkban is, a ritkább jelenségekhez tartozik.

Tachyporus formosus Matth. (tetszős Szaporány). Főleg déli Európában jön 
elő ; hazánk délkeleti részeiben is észleltetett.

Bolitobius speciosus Erich. (kitűnő Fürgöcz). Ezen faj tenyészési köre egy
mástól távol eső vidékeken hazánkban, Tirolban, Lapponiában, Franczia- és 
Oroszországban terjed el, de mind e helyiségeken csak gyéren észleltetett.

Astrapaeus Ulmi Bossi (szili Villogány). A délibb tartományok sajátja; ha
zánknak több helyein, Buda-Pesten is gyakori.

Staphylinus chloropterus Panz. (zöldröptyűs Holyva). Ezen faj a holyvák rit
kább fajaihoz számítható ; a budai hegység erdeiben őszszel és tavaszszal a raká
sokban összehordott s elkorhadt falevelek alatt gyakrabban találtuk.

Ocypus mus Brüll. (futkosó Gyorsa). Nedveses helyeken kövek alatt, vagy 
növény-korhadvány közt hazánk több vidékein találtuk.

Philonthus corvinus Erich. (hollószinü Ganász). E faj néhány példányát Sza
bolcs és Bihar megyék területén gyűjtöttük.

Philonthus cyanipennis Fab. (kékröptyus Ganász). A budai hegységben nem 
ritkán jön elő.

Philonthus rufipennis Grav. (rőt Ganász). Ezen faj déli Olasz- és Franczia- 
országban gyakoribb ; hazánk délkeleti vidékein ritkább ; déli Németországban 
még ritkább.
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Philonthus procerulus Grav. (nyúlánk Ganász). Az éjszaknyugati tartomá
nyokban csak gyéren jön elő ; mi néhány példányát Bars és Szabolcs megyék
ből kaptuk.

Xantholinus glabratus Grav. (síma Lözér). Főleg délkeleti Európát lakja; 
hazánk délkeleti részében gyakrabban található.

Xantholinus decorus Erich. (tisztes Lözér). Tenyészési térkőre elég terjedel
mes, mind a mellett több vidékeken hiányzik; nálunk közép hegységeink árnyas 
erdeiben tenyészik.

Lathrobium scutellare Nordmann (pajzskás Rejtecs). E fajt hazánk kídön he
lyein észleltük; Bars megyéből több példányban kaptuk.

Achenium ephippium Erich. (nyerges Cseklye). Ezen faj Európa délkeleti 
vidékein tenyészik ; hazánknak hasonló helyein szinte találtuk.

Dolicaon biguttulus T̂ atr. (kétpettyü Nyüzsgöcz). Buda-Pest vidékén, és a 
Fertő tavánál észleltetett ; különben a szomszéd osztrák földön is találtatott.

Bledius taurus Germ. (szarvas Torony). A délkeleti vidékeket kedvelli ; ha
zánkban a Fertő tava mellett találtatott.

Platistethus nitens Sahl. (fénylő Lapadék). Ezen kevésbbé elterjedt fajt Pest 
és Bars megyékben kaptuk.

Acidota cruentata Manner. (vérvörös Csucska). Ezen ritkább faj nálunk ta- 
vaszszal a pesti Muzeum épülete körül találtatott ; különben Svéd- és Németország
ban is észleltetett.

Prognatha humeralis Germ. (vállfoltu Tülköcz). Ezen fajt több év előtt a Ba
kony erdeiben fedeztem fel, későbben a slavoniai erdőkben is találtuk; tartózko
dási helve a bükk- és gyertyánfa kérge alatt van. E faj Németországban mint kü
lönös ritkaság eddigelé csak Göttingánál találtatott.

A toparfélékböl (Pselaphidae).

Ctenistes palpalis Reich, (falámos Serkész). Hazánk némely vidékeiről, neve
zetesen Bars megyéből is kaptuk.

Tyrus mucronatus Panz. (tőrölt Kuszály). Ezen érdekes fajt több helyen, 
nevezetesen Pest, Gömör, Arad és Bihar megyék területén volt alkalmunk 
gyűjteni.

Trichonix sulcicollis Reich, (csatornástorju Törcs). Buda-Pest vidékén és 
Gömör megyében Putnok határában találtuk.

Bryaxis Píeljeri Schm. (Helfer Ikréje). Nálunk eddigelé csak a Fertő tava 
körül észleltetett.

A bunkóezafélékböl (Clavigeridae).

Claviger longicornis Mili, (hosszucsápu Bunkócza). A budai és ezekhez közeli 
vidékeken helylyel-helylyel kövek alatt s porhanyós földben található.

A K A D . É V K Ö N Y V .  X I .  K.  I V .  D .  14
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Az aprányfélékböl (Scydmaenidae)

Scydmaenus rutilipennis Mull. et Kunze (vörhönyös Aprány). Hazánkban ed- 
digelé csak gyéren találtuk; Szabolcs megyéből jutottunk néhány példány birtokába.

Scydmaenus rufus Mull. et Kunze (rőt Aprány). Hazánk több vidékein, neve
zetesen Pest, Bars, Gömör és Arad megyékben akadtunk e fajra.

A peszerfélékböl (Silphales).

Catops validus Kraatz (tömör Látal). Kraatz e fajt csak hazánkból kapott 
példányok után írta le ; árnyas erdőkben s purvás növényzetben csak gyéren 
kapható.

Catops varicornis Rosenh. (tarkáltcsápu Látal). E ritkább faj eleintén csak 
hazánkból volt ismeretes, későbben Németországban is találtatott ; mi e fajt 
eddigelé csak a bihari hegységben találtuk.

Colon fuscicorne Kraatz (barnacsápu Fürögény). Ezen faj csak a közelebbi 
időkben lett ismeretes ; a mi példányaink Bars megyében gyűjtettek.

Silpha oblonga Küst. (hosszudad Peszér). Ez nemének egyik ritkább faja; 
hazánkban Bars megyében s Ulma vidékén jön elő.

Necrophorus germanicus L. var. speciosus Schulz. (díszes Dögész). Ezen fel
tűnő válfajt, valamint törzsfáját is, erdős helyeken leginkább a kígyók hullái
ban találtam.

Agyrtes bicolor Casteln. (kettősszinü Gytitér). A ritkább fajok egyike, melyet 
eddigelé csak egy példányban sikerűit a budai hegységben feltalálnom ; külön
ben e faj Francziaországban is tenyészik.

Anisotoma ciliaris Schm. (pillás Külme). Hazánk alföldi rónáin, főleg a ho
moktalajon gyakrabban található ; nyugat-éj szaki Németországban csak ritkáb
ban jön elő.

Anisotoma rotundata Erich. (kerekded Külme). Az előbbi fajjal hasonló he
lyeken gyűjtöttük.

Xanthospaera Barnevillei Fairm. (Barneville Tepéje). Fairmaire franczia 
természetbúvár ezen fajt, melyet nekünk feltalálni még nem sikerűit, mint munká
jában írja, Magyarországból kapta.

A sajakfclékböl (Scaphidilia).

Scaphium immaculatum Oliv. (egyszinü Deberke). Középhegységeink lom
bos erdeiben a fák és gombák nedvében több helyen, nevezetesen Bars és Ba
ranya megyékben, nem különös ritkaság.

Scaphisoma limbatum Erich. (széleit Vedrecs). Az előbbi fajnak hasonló he
lyein tenyészik ; a Bakony és Gömör megye erdeiben többször találtuk.
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A kurtályfélékböl (Uistrridae).

Hololepta plana Fuess. (ellapult Lapony). Ezen faj hajdan a ritkábbak 
egyike volt, jelenben kivált délkeleti Európában több helyen fedeztetett fel. Lak
ás tenyész-helye a száradásnak indult nyárfák kérge alatt van ; Buda-Pest hatá
rában az idézett helyiségén gyakori.

Hister sepulchralis Erich. (sírhanti Kurtály). Ezen ritka faj hazánkban és 
Alsó-Austriában jön elő.

Epeirns comptus Iliig, (tiszta Kurtacs). Olaszországban s hazánk erdeiben fa
kéreg alatt csak gyéren található.

Hetaerius Sartorii Redten. (Sartori Oboncsája). Ezen faj csak nem-rég fe
deztetett fel, először is a budai kopár hegyeken (Gellért és óbudaiak) kora tavasz- 
szal kövek alatt találtuk; későbben Bécs vidékén hasonló helyeken, de itt, 
mint nálunk is, csak egyes példányokban fedeztetett fel ; más leihelye ed_ 
digelé ismeretlen.

Saprinus herbeus Mars. (gyepi Ruzsoly). Ezen faj jelenleg még csak hazánk
ból ismeretes ; bizonyos lelhelyét nem idézhetjük.

Saprinus antiquulus Iliig, (agg Ruzsoly). E ritka faj hazánkon kivül eddigelé 
még csak Poroszországban észleltetett.

Saprinus curtus Rosenh. (kurta Ruzsoly). Rosenhauer e ritka fajt Magyaror
szágban fedezte fel.

A simányfélékböl (Xitidulariae).

Brachypterus quadratus Creutz. (négyszögü Kurtány). Tenyészési térköre dél
keleti irányban terjed; a szomszéd osztrák földön, s hazánkban nem ritka; Tö
rökországból is kaptuk több példányban.

Nitidula flexuosa Fabr. (ívesrajzu Simány). Efaj nálunk, valamint a földközi 
tenger vidékein gyakrabban észleltetett.

Ipidia quadrinotata Fab. (négyjegyű Peczke). Hazánk délkeleti erdeiben, 
nevezetesen Arad és Bihar megyék erdeiben nem ritkán találtuk.

Meligethes discoideus Erich. (korongos Csüköny). Gyérebb növényzetű hegy- 
lejtőinken különféle növényeken jön elő 5 Máramarosból s Buda vidékéről kaptuk 
e faj példányait.

A ternyefélckböl (Trogositidar).

Temnochila coerulea Oliv. (kékes Nyeglész). Tenyészési helye többnyire 
nagyobb erdőségben fák kérge, s azok redvében van ; így találtuk e fajt a bán
sági erdőkben Mint feltűnő eseményt kell megemlítnem, hogy a nagyobb erdő
ségek eme lakóját Sacher Lovag a pesti Egyetem fű vészkertjében is találta.

14*
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A figerészfélékböl (Collydiadae).

Endophloeus spinosulus Lat. (tüskés Tarjag). Főleg déli Európa vidékein, 
például déli Francziaországban tenyészik ; mi e fajt a Bakonyban és Arad megye 
Lunka erdeiben, valamint Slavonia rengetegeiben gyakran találtuk.

A rejkefélékböl (Cryptophagidae).

Cryptophagus laticotlis Miller (szélestorju Rejke). Ez úján felállított fajból 
Hampe Erdélyben, mi a budai hegységben, egy példányt fedeztünk fel.

Haplolophus neglectus Friv. (elhanyagolt Gencsér). Ezen ritka állatkát több 
év előtt a budai hegyeken fedeztem fel, s mint ismeretlen fajt az akkoriban hí
res rovarásznak gróf Dejeannak meghatározás végett Párisba küldöttem, ki is 
e fajt újnak nyilvánítván, azt Cryptophagus Frivaldszkyi néven vette fel gyűjte
ménye névsorába. Újabb időkben a nemi különbségek tüzetesebb meghatáro
zása következtében kiderült, hogy ezen faj szervezeténél fogva szinte önálló 
nemet képez.

A rejengfélékböl (Lathridiadae).

Myceiomychus macularis Fuss. (foltos Pajár). E nagyon ritka faj eddigelé 
csak hazánkban és Erdélyben redves blikk-gombákban találtatott.

Atomaria unifasciata Erich. (egyszalagu Parányzék). E kevésbbé elterjedt 
fajt a budai hegységben találtuk ; különben Austriában is előjön.

A gombaszfélékböl (Mycetopbagidae).

Mycetophagus fulvicollis Fab. (fakótorju Gombász). Hazánk délkeleti erdős 
hegységeiben jön elő ; Németországban csak ritkán észleltetett.

Mycetophagus populi Fab. (nyárfai Gombász). E faj a ritkábbakhoz soro
zandó ; hazánk erdős vidékein több helyen találtuk.

A porvafélékböl (Dermestidae).

Dermestes vulpinus Lab. (ravasz Porva). A déli faunát jellemzi, hazánk al
földi rónáin, péld. a Rákos homokos helyein nem ritka.

Dermestes bicolor Fab. (kétszines Porva). Kevésbbé közönséges faj, melyet 
hazánk több vidékein volt alkalmunk észlelni.

Trogoderma versicolor Creutz. (változószinü Fire). E fajnak tenyészési köre 
meglehetősen elterjedt; hazánknak szinte több vidékein jön elő.
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A birrhafélékböl (Byrrhidae),

Limnichus versicolor Creiitz. (változékony Pocsa). Európa déli részeiben gya
kori, nálunk sem ritka ; Pest vidékéről, Kalocsáról és Szabolcsból is kaptuk.

A dányafélékböl (Parnidae).

Parmis striatopunctatus Heer. (csíkosan-pontozott Dánya). Tenyészési tér
kőre jelentékeny ; Helvetiában, Francziaországban, s más vidékeken is észleltetett ; 
mi Bars megyéből kaptuk.

Parnus pilosellus Erich. (szőröcskés Dánya). Hazánkban eddigelé csak a 
Fertő tavánál észleltetett.

A csápamasok (Heteoeeridae) rcsaládjaból

Heterocerus sericáns Kies. (selymes Csápamás). Mi e fajt apróbb pocso
lyákban Bars és Gömör megyékben találtuk ; különben Austriát és déli Németor
szágot is lakja.

A csajvafélékböl (Scarabaeidae).

Ateuchus pius Iliig, (jámbor Labdár). Ezen faj Európa délkeleti faunáját 
jellemzi ; éjszaknyugaton hiányzik ; hazánk alföldi homokos rónáin gyakori.

Onitis ungaricus Herbst. (magyarhoni Tarágy). Európa déli és délkeleti tar
tományait lakja; déli Franczia- s Oroszországban is találtatott ; hazánk rónáin 
őszszel, száraz marhahulladék alatt gyakori.

Ontophagus lucidus Fab. (világosszinü Trágoncz). Ezen faj alföldi rónáinkon, 
nevezetesen Szeged vidékén jön elő, különben csak déli Oroszország pusz
táin honos.

Aphodius conjugatus Panz. (kereszt zalagu Ganajócz). Ezen kevésbbé elter
jedt tájt néhai Kóy, a budai erdőség nyugati részében nagyobb mennyiségben 
találta.

Aphodius hydrochaeris Fab. (potnya Ganajócz). Az enyhébb égalji vidékek 
lakója, nálunk a Fertő tava környékén gyujtetett.

Aphodius sulcatus Fab. (barázdált Ganajócz). A délibb tájakon tenyészik ; 
Francziaországban, s hazánk délkeleti részében nem ritka.

Psamodius vulneratus Stur. (sérves Homokócz). Homokos pusztáinkon igen 
gyakori.

Ochodaeus chrysomelinus Fab. (zományMad Gyepész). Hazank faunájára 
nézve jellemzetes faj, mely rónáinkon gyakori, középhegységeink déli lejtőin igen 
ritka, Európa más délkeleti tartományaiban csak szórványosan észleltetett. Ezen
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faj nappal a laza homokban vagy földben tartózkodik, s csak naplemenetkor a 
földszinén egyenes irányban repülve jelenik meg.

Bolboceras unicornis Schrank. (szarvas Hoporcs). A melegebb éghajlatú vi
dékeket kedvelli ; alföldi pusztáinkon, nevezetesen Dabas, és a peszéri puszta te
rületén gyakori ; a budai hegységben csak egyes példányokban kaphattuk.

Lethrus cephalotes Fab. (nagyfejt! Csajkó). Ezen kártékony bogár úgy látszik 
főleg a szőlőtenyészés éghajlatára van korlátozva ; a szőlőtőkék fris hajtásait ta
vaszkor lenyírbálván, nagy kárt okoz. Hazánk szőlőtermő vidékein, kivált Buda 
környékén, igen gyakori.

Glaresis Frivaldszkyi Westwood (Frivaldszky Csorványa). Az európai fau
nában nemileg és fajilag új, s eddigelé hazánk kizárólagos sajátja; ezen érdekes 
rovart több év előtt homok-buczkás helyeken a Rákos mezején fedeztem fel ; ha
sonló helyen Dabas- és a peszéri-puszta közti homok-talajon is találtuk. E 
rovar tartózkodási helye igen rejtett, alkalmasint a laza-homokban van, s csak 
szélcsendes májusi alkonyatkor jelenik meg, midőn szárnyra kapva, a föld színe 
felett rajong, s csak ily alkalomkor juthatni birtokába.

Hoplici hungarica Burmeist. (magyarhoni Karmócz). Ezen faj először hazánk
ból lett ismeretes, későbben a szomszéd Osztrák földön és Francziaország-ban is 
találták ; én e fajt Pest vidékén és a gödi puszta térségein a Bogács (Carduus) 
virágain gyakrabban találtam.

Anoxia orientalis Laport. (keleti Vedleny). A délkeleti faunának sajátja ; al
földi homokos talajú pusztáinkon, meleg júniusi esthajnalkor, nagyobb mennyi
ségben jön földalatti rejtekeiből elő.

Anoxia pilosa Fab. (szőrös Vedleny). Tenyészési térköre az előbbi fajénál 
terjedelmesebb; hazánk külön vidékein, de főleg alföldi rónáinkon gyakori.

Rhizotrogus amphimállus Reiclie. (kérdéses Csalya). Reiche párisi rovarász 
ezen állítólag hazánkból származó fajt újnak ismerte fel, s le is írta; nekünk nem 
sikerűit e fajt sem természetben észlelni, sem közeli rokon fajaitól (egy hozzánk 
küldött példány után) megkülönböztetni.

Rhizotrogus assimilis Herb. (hasonlító Csalya). Délnek fekvő kopár lejtőin
ken némely évben, májusi esteliden repkedve, gyakrabban találtuk; különben e 
faj déli Németországot is lakja.

Rhizotrogus pilicollis Schönh. (szőröstorju Csalya). Délkeleti faj, mely a budai 
gyérebb növényzetű hegyek déli lejtőin, főleg a Gellérthegyen, kora tavaszszal 
gyakori ; nappal fűben fekvő kövek alatt vagy a földben lappang, este a föld szí
nén rajong. Hazánkon kívül még Rumeliában is gyűjtöttük.

Anisoplia lata Erich. (széles Szipoly), és
Anisoplia dispar Erich. (különböző Szipoly). E két faj tenyészési térkőre 

meglehetősen korlátozott ; hazánk alföldi téréin többször volt alkalmunk mind a 
két fajt gyűjteni.
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Anómala vitis Fabr. (zöld Döbör). A mérséklett égalj melegebb helyeit 
kedvelli; déli Tyrolisban, Austriában és Stájerországban is előjön; hazánk dé
libb vidékein, a pesti határban is igen gyakori.

Pentodon monodon Fabr. (egyfogu Csaj va). Déli Európában tenyészik ; ha
zánk külön vidékein, péld. Buda-Pest s Kalocsa határában, Bihar és Mosony 
megyékben gyakrabban volt alkalmunk e fajt észlelni.

Cetonia viridis Fab. (zöld Díszély). Alföldi rónáinkon a Bogácskóró (Car
duus) virágain igen közönséges, középhegységeinkben ritkább ; az éjszaki tájakon 
hiányzik; a szomszéd Osztrák föld déli határain tűi alig terjed.

A pompalj félékből (Buprestidae).

Acmaeodera taeniata Fab. var. (szalagcsás Sutavért válfaj). Törzsfájánál, 
mely főleg délkeleten tenyészik, sokkal ritkább; a röptyűk csaknem egyszí- 
nüek, a test alsó része egészben fehér pikkelyekkel fedett. E válfaj hazánk 
puszta-peszéri erdeiben a gyalog fenyő közt díszlő Cziczkóró (Achillea) virá
gain gyakori.

Acmaeodera 18guttata Piller et Mitterbacher. (ISpettyü Sutavért). E fajt 
legelőször hazánk szorgalmas természetbúvárai Piller és Mitterbacher írták le, 
később Európa más déli tartományaiban is észlelték ; éjszaknyugaton alig jön elő.

Anthaxia cyanicornis Fab. (kékcsápu Fényőcz). Tenyészési köre főleg Eu
rópa déli és délkeleti tartományaira terjed; hazánk délibb vidékein, Buda-Pest 
határában is többször volt alkalmunk e szép színezetű fajt észlelni.

Antliaxia millefolii Fab. (cziczkóró Fényőcz). Európa déli tartományaiban 
jön elő ; nálunk virágokon gyakori.

Anthaxia deaurata Possi. (aranyos Fényőcz). Ezen csinos fajt Pest, Bihar, 
Bars és Baranya megyékben, és a Bánságban is találtuk; különben Francziaor- 
szágban is előjön; éjszaknyugaton csak egyes példányokban találtatott.

Sphaenoptera antiqua Iliig, (régi Renkesz). Hazánk délkeleti vidékein, neve
zetesen a budai hegységben nem igen ritka ; Alsó-Austriának csak hazánkkal 
határos helyein észleltetett egyes példányokban.

Sphaenoptera metallica Fabr. (érczfényü Renkesz). Ezen faj különféle növé
nyeken s bokrokon nálunk gyakori ; az éjszaknyugati tartományokban, valamint 
Európa nagy részében hiányzik.

Coraebus undatus Fab. (habosrajzu Gesztor). Hazánkban e faj a ritkább jelen
ségekhez tartozik ; Rayé néhány példányát Bars megye tölgyes erdeiben találta.

Coraebus episcopalis Mannerh. (bíborszinü Gresztőr). Ezen faj Görögország
ból, Dalmátiából s hazánkból ismeretes ; a budai hegységben egyszer-másszor 
találtuk, különben még csak kevés lelhelye van tudva.

Coraebus aeneicollis Willers (rezestorju Gesztor). Főleg déli Európában jön



112 HAZÁNK KÖZÉPHEGYSÉGEI ÉS KÓNÁI.

elő; az éjszaknyugati tartományokban aligha tenyészik; hazánkban Gömör me
gyében a putnoki erdőségben gyűjtöttük.

Agrilus albogularis Gory. (fehérmellü Mezőr). Ezen fajt több év előtt tavasz- 
szal a Gellérthegy növénydús déli lejtőin találtam legelőször, s feltűnő jellegei
nél fogva új fajul ismertem fel, s kéziratilag meg is neveztem ; Gory franczia ter
mészet-búvár, a Pompályfélék magánrajzi leírója, munkájában e fajt is leírta. 
Hazája Magyar- és déli Oroszország, ritkán Alsó-Ausztria.

Agrilus grandiceps Kiesen. (buksi Mezőr). Kiesenwetter állítása szerént e faj 
az előbbihez hasonlít, de attól fajilag mégis különbözik ; lelhelyéül a Bánságot 
és Cyprus szigetét hozza fel ; nekem e fajt észlelni nem volt alkalmam.

Agrilus mendax Mann, (hazug Mezőr). Csak hazánkból és Oroszországból 
ismeretes.

Agrilus cinctus Oliv. (övedzett Mezőr). Európa déli és délkeleti vidékein 
tenyészik; hazánk középhegységeiben, nevezetesen a budaiakban is találtuk.

Cylindromorphus subuliformis Manner. (áridomu Hengeres). Ezen kevésbbé 
elterjedt faj aGellért- és Sashegy déli lejtőjén gyakori ; hazánkon kivül még csak 
déli Oroszországból ismeretes.

A revefélékböl (Encneiuidae).

Farsus unicolor Latreïlle — Microrhagus aliicollis Villa, (egyszínű Aczag). 
A ritkább fajok egyike, mely először Olaszországban fedeztetett fel; mi e ritka 
fajt a Mátra hegységéből kaptuk egy példányban.

A szökcsérfélékböl (Elateridae).

Adelocera lepidoptera Gyll. (pikkelyes Válucsáp). Ezen szórványos faj főleg 
éjszaknyugaton tenyészik ; egyenként hazánk felső megyéiben is találtuk.

Corymbites (Pristoloplms) insitivus Germ. (lapos Rugany). Tenyészési térköre 
Európában nem épen csekély, azonban csak egyes példányokban kapható ; ha
zánk több helyein, nevezetesen a Bánság róna erdeiben, Fehértemplom mel
lett, a budai hegységben, és a cserháti erdőkben is találtuk.

Adrastus terminatus Erich. (jelzett Dárász). Európa délkeleti részeiben, ne
vezetesen Görög-, Törökországban, s Halmátiában is tenyészik ; a Bánságból és 
Pécs vidékéről is kaptuk.

Megapenthes lugens Redi. (gyászos Aracs). Atalában a ritkább jelenségekhez 
tartozik, nálunk helylyel-helylyel, nevezetesen Bars megye erdeiben, egyes példá
nyokban találtatott.

Portmidius fulvus Redt. (fakó Galaga). Ezen csinos ritka fajt eddigelé főleg 
csak a budai erdőkben találtuk; egyes példányai alsó Ausztriában is észleltettek.

Cardiophorus discicollis FLerb. (korongostorju Szüvért). Ezen különben nem
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igen elterjedt faj hazánk délibb részeiben, péld. a budai hegységben, virágokon 
gyakori.

Cardiophorus rubripes Germ. (rőtlábu Szüvért). E fajt Buda-Pest és Dabas 
vidékén gyűjtöttük, különben Ausztria déli területén is észleltetett.

A csatajfélékhöl (Dasciliidae).

Prionocyphon serricornis Mull. (füreszcsápu Kénese). Szórványos faj, Európa 
több vidékein tenyészik, de csak gyéren jön elő ; Bars megyében és a budai he
gyeken gyűjtöttük.

Eucinetus haemorrhoidalis Germ. (veresfaru Kurdász). Ezen faj a ritkább je
lenségekhez tartozik ; Buda-Pest vidékén egyes példányokban találtuk.

A íagyröptyűek (Dlalacodermata) csaladjából.

Cantharis pagana Roseyih. (murezos Puhany). Rosenhauer e fajt Magyaror
szágban gyűjtötte, s itt gyűjtött példányok után írta le.

Cantharis (Ragonicha) signata Germ. (jegyes Puhany). Ezen faj Dalmátiában 
gyakori, nálunk csak ritkán jön elő.

Silis ruficollis Fab. (rőttorju Puhatag). Ámbár e faj Európában meglehető
sen elterjedt, mégis csak kevés egyéni mennyiségben jön elő ; hazánk több vidé
kein, nevezetesen Buda és Dabas környékén, egyes példányait találtuk.

Malthinus glabellus Kiese, (síma Lágyka). E fajt Buda határában gyűjtöttük.
Malthodes pulicarius Kiese, (bolhaidomu Lágyócz). Eddigelé csak Bécs tájé

káról, Magyar- és Bajorországból ismeretes.
Malthodes prodigiosus Kiese, (dús Lágyócz). Ezen érdekes fajt hazánkban 

találtuk, s azt e család magánrajzi Írójával közlöttük, ki is a fen idézett név 
alatt leírta.

Apalochrus femoralis Erich. (ezombos Lágyma). Alsó Ausztriában, Istriában 
és hazánkban különféle növényeken jön elő.

Malachius dilaticornis Germ. (szélescsápu Hólagány). Hazája főleg délkeleti 
Európa, Magyarország külön vidékein több ízben találtuk.

Malachius geniculatus Germ. (térdelt Hólagány). A délkeleti faunához tarto
zik ; mi e fajt Buda-Pest, Debreczen és Ulma vidékén kaptuk.

Malachius affinis Ménetr. (rokon Hólagány). Efaj főleg a keleti tartományok
ban, nevezetesen Oroszországban észleltetett ; a budai hegységben is jön elő.

Malachius ruficollis Fab. (rőttorju Hólagány). H azánk több vidékein észleltük.
Attalus coarctatus Erich. (szűkült Gryöngyér). E fajnak példányait Buda kör

nyékén gyűjtöttük, a szomszéd Ausztriában is jön elő.
Ebaeus appendicidatus Erich. (függelékes Rőnye). Hazánk több vidékeit 

lakja, Buda környékén és Grömör megyében is találtuk.
A K A D . É V K Ö N Y V . X I . K . IV . D . 15
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Charopus apicalis Kies. (csúcskás Indatop). Kiesewetter e fajt Görögország
ban gyűjtötte ; nekünk sikerült azt a budai hegységben is feltalálni.

Cerallus rubidus Schön. (vöröslő Honyor). Főleg déli Európában tenyészik, 
a budai hegységben némely évben gyakori.

Phloeophilus Edvardsii Stephens. (Edvards Potája). Szórványos faj, mely ed- 
digelé ritkán s csak egyes példányokban találtatott ; Buda-Pest vidékén csak 
két példány birtokába juthattunk.

A sásafélékből (Telmatopliilidae).

Psammoechns bipunctatus Fabr. (kétpontu Czafka). Ezen faj meglehetősen 
elterjedt ; kora tavaszszal az Ipolyvölgy mocsáros helyein a száraz káka leve
lei közt az Aetoporus impjerialis társaságában nagy mennyiségben találtam; kü
lönben Pest és Szabolcs megyék hasonló helyiségein is gyakrabban észleltük.

Diplocoelus fagi Guer. (bükki Ikrecs). Közép erdős hegységeinkben helylyel- 
helylyel találtuk.

A táltékfélékböl (Cleridae),

Denöps albo fasciatus Charp. (fehér szalagu Hempercs). Ezen faj déli Európa 
több helyein jön elő, nálunk igen ritka jelenség, eddigelé csak a puszta-peszéri 
erdőből kaptuk.

0 pilus pallidus Oliv. (sápadt Szöszér). Délkeleti Európában szórványosan 
jön elő, Pest megye homokos talajú erdeiben, s Ulma vidékén gyűjtöttük.

A furdancsfélékböl (Ptiniores).

Hedobia pubescens Fab. (pelyhedző Bolyga). Ezen ritka faj tenyészési térköre 
a délkeleti vidékekre terjed ; déli Orosz- és Francziaországban, sőt Ausztriában 
is, de csak gyéren találták ; mi a budai hegységben, és a Bakony erdeiben szinte 
csak egyes példányokban gyűjtöttük.

Hedobia imperialis Lin. (fejedelmi Bolyga). Főleg a déli fauna sajátja, ha
zánk téréin szórványosan több helyen észleltük.

Ptinus variegatus Rossi, (tarka Furdancs). Hazánk több vidékein észleltük, 
Olaszországban és Ausztriában is előjön.

Trypopitys Carpini fferbst. (gyertyám Hármalék). Ezen gyérebben mutat
kozó fajt a budai hegységben gyűjtöttük ; Bars, Szabolcs és Ung megyékből 
is kaptuk.

Xyletinus laticollis Duft. (szélestorju Rágoly). Közép-Európában meglehető
sen elterjedt faj ; Buda és Pécs vidékéről gyakrabban kaptuk.

Xyletinus ornatus Germ. (díszített Rágoly). Ezen fajt a budai Sashegy dél
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keleti oldalán, s a pomázi kopasz hegynek hasonló helyiségén, növényzeten fe
deztem fel először. Germar e fajt magyar példány után írta le. E fajnak hazán
kon kivid, más helyeni tenyészése előttem ismeretlen.

Apáté varia Iliig, (tarka Görgőcz). Szórványos faj, mely főleg a délibb ég
hajlatú vidékeket kedvelli ; mi néhányat a Bakony erdeiben korhadt fák héja 
alatt találtunk ; Slavoniában gyakrabban észleltük.

Psoa Viennensis Herbst. (bécsi Venyigész). Ezen faj saját észleletem szerént 
elsőkori átalakulását a szőlő-vény igében végzi, melynek belsejéből kifejlődött 
korában sajátrágta lyukain ki s be szaladgál, estvefelé pedig az egy évnél idősebb 
s rakásba hordott venyige-kévék, vagy venyigével fedett kunyhók körül repdes ; 
hazánk szőlőtermő vidékein, például a budai és putnoki szőlők közt, nagyobb 
mennyiségben gyűjtöttem.

A dóczfélékböl (Cisidae).

Rhopalodontus perforatus Gyll. (likacsos Renyhész). E szórványos faj nagyobb 
téreken jön elő. A nemzeti Múzeumba Hont megyéből hozott gombákból számos 
példány fejlődött ki.

A rejtenyfélékböl (Tenehrionidae).

Gnaptor spinimanus Pali. (töviseslábu Kallóz). Déli Oroszországban, s ha
zánkban közönséges, a déli és éjszaknyugati tájakon hiányzik.

Blaps abbreviata Ménetr. (kurta Büzge). Ezen ritkább faj a budai hegység
ben száraz falevelek alatt nem ritkán jön elő; e helyen kivül Alsó-Ausztriában 
déli Orosz- és Törökországban is tenyészik.

Blaps reflexió ollis Fisch. (karimástorju Büzge). Buda-Pest vidékén gyakori, 
az éjszaknyugati tartományokban hiányzik.

Blaps Dahlii Solier. (Dáhl Büzgéje). A pesti homokon gaz alatt és búvó lyu
kaiban gyakori.

Platyscelis politus Sturm. (síma Gyászár). Keleti faj, Oroszországban, Galí
ciában, sőt alsó Ausztriában is tenyészik ; mi e fajt Debreczen közelében, a ho
mok talajon nagyobb mennyiségben találtuk.

Platyscelis gages Fisch. (setét Gyászár). Hazánk több helyiségein, a budai 
kopár hegyeken kövek s száraz levelek alatt találtuk, Putnok, Toma és Dabas 
határaiban szinte gyűjtöttük. E faj tenyészési térkőre túlnyomólag délkeleti.

Platyscelis hungaricus Frivaldszky. (magyarhoni Gyászár). E fajt, mely né" 
zetem szerént egészen új, legelőször Békés megyében, a csabacsűdi pusztán, egy 
itató kút mellett találtam ; valamivel későbben, az alsó-hevesi poói pusztán a bu- 
zacsomók kévéi közt ismét egy párra akadtam. Kétségkívül e helyiségek 
csak történetes tartózkodási helyei e fajnak; valódi fészkükre, melyet nagyobb 
rögök, vagy föld alatt reménylettem feltalálhatni, nem akadtam.

15*



1 1 6 HAZÁNK KÖZÉPHEGYSÉGEI ÉS RÓNÁI.

A mezönyfélékböl (Pedinidae).

Pedinus helopioides Germ. (bujnokdad Mezőny). Tenyészése délkeleti irány
ban terjed, Dalmátiában gyakori, hazánk délkeleti részeiben szinte nem ritka.

Cnemeplatia átropos Costa. (Atropos Andalócz). Ezen ritka fajt Costa tanár 
több év előtt Nápoly vidékén fedezte fel ; közelebbi években mi ezen ritkaságot, 
ősz idején a nemzeti Muzeum épülete falán, közel a földhöz több példányban 
gyűjtöttük ; s bátran állíthatjuk, hogy az európai nagyobb gyűjtemények főleg 
ezen helyiségről látattak el a szóban levő fajjal ; az említett két lelhelyén kivül 
eddigelé másutt nem észleltetett.

0patrum Sturmii Küst. (Sturm Csorvája). Buda-Pest vidékén az 0patrum pusil
lum társaságában többször találtuk ; más helyiségein csak szórványosan jön elő.

Opatrum Pestiense Besser (Frivald. in litter.) (pesti Csórva). Ezen fajt több 
év előtt a pesti futóhomok-buczkákon fedeztem fel, s kéziratilag meg is neveztem ; 
példányaim után Besser írta le ; valószínű, hogy hazánk alföldi homokos pusztáit 
szinte lakja. Állítólag ugyané faj déli Tyrolisban is észleltetett.

Leichenium pictum Fab. (színezett Ripó). Hazánk homoktalaju rónáin, neve
zetesen Pest határában gyakori ; e faj tényészési térköre meglehetősen korlátozott, 
a déli és éjszaknyugati tartományokban hiányzik.

Alphitophagus quadripustulatus Stephens (höpörcsös Lisztencz). Buda-Pest 
vidékén egyes példányokban találtuk, más tájakon is többnyire csak szórványo
san jön elő.

Alphitobius clirysomelinus Herb. (zománydad Petyer). Buda és a Bakony 
erdeiben e fajt sérült és redves fákban többször gyűjtöttük ; Stájerországban és 
Ausztriában is tenyészik.

Anthracias bicornis Redt. (villás Kormócz). Ezen érdekes fajt hazánkban 
legelőször a Bakony erdeiben találtam, későbben Arad megye Lunka erdeiben, 
és a Szerémségben ; lelhelyein állandóul a száraz fatuskók elváló kérge alatt tar
tózkodik ; egy időben a Bakonyban a pénzeskúti két-három éves vágásokban 
gyakori volt. Tenvészési térkőre keleti irányban korlátozott, állítólag csak is még 
déli Oroszországban észleltetett.

Laena Viennensis Sturm. (bécsi Bújka). A budai, sz. endrei, mármarosi és 
bánsági erdőkben kaptuk ; árnyas helyeken, levélkorhadvány alatt tartózkodik ; 
e faj különben a mérsékleti égalj több vidékén észleltetett.

Helops Schmidtii Germ. (Schmidt Bujnoka). Kiválólag délkeleti faj, mely 
eddigelé csak hazánkban, Török- és déli Oroszországban találtatott; mi a budai 
hegység déli részén, nevezetesen a Kamara-erdő, és Budaörs közelében, száraz 
levelek és gaz alatt, tavasz elején több példányban gyűjtöttük ; a Bánságban, va
lamint Fehértemplom vidékén is észleltük.
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A derencsfélékböl (Cistelidae).

Cistela serrata Chevrol. (fürészcsápu Derencs). Hazánk több helyéröl, neve
zetesen Debreczen vidékéről is kaptuk; Triest vidékén, és Stájerországban is 
előjön.

Cistela laevis Küst. (síma Derencs). A melegebb égalj vidékeit kedvelli, ha
zánk déli részeiben, és Olaszországban is észleltetett.

Cistela amplicollis Linder. (szélestorju Derencs). Új faj, melyet 1864-ben 
Linder alapított, s iktatott be a rendszerbe *) ; az illető szerző e fajt Rayétől kapta, 
ki azt Buda-Pest vidékén fedezte fel.

Cteniopus sulphuripes Germ. (sárgalábú Lábocz). Leginkább keleti Európa 
vidékein tenyészik; mi e fajt Budán, Dabason, Fehér megyében apró növényzeten 
gyakran találtuk.

A zögényfélékből (Melandiyadae).

Mycetoma suturalis Panz. (varrányos Gombacs). E ritkább faj főleg hazánk
ból a Bakony, és Bánság erdeiből ismeretes. Gombákban fészkel, melyekben 
vagy azok közvetlen szomszédságukban, s gombás fa kérgek alatt található.

Phloeotrya Vaudoueri Muls. (Vaudouer Sikérje). Ezen szórványos faj Európa 
több tartományaiban észleltetett ugyan ? de mindig csak egyes példányokban ; 
mi e fajt a Bánságban, a Mátrában, és a budai erdőségben is találtuk.

Nothus bipunctatus Fab. (kétpettyü Csile). Kora tavaszszal a budai erdőben 
zsenge tölgyfaleveleken tartózkodik, némely évben válfajaival együtt több pél
dányban kaptuk.

Az ernyészfelekböl (Anthicidae)

Agnathus decoratus Germ. (díszes Dugfő). Ezen faj általában a ritkább jelen
ségekhez tartozik ; hazánkban eddigelé csak Mehádia vidékén, és Arad megye 
Lunka nevű ős erdeiben találtuk. Mailand és Lyon vidékén sikerült e ritka fajt 
kitejlődött, s egyszersmind átalakulási korszakában, az égerfa korhad vány ában 
több példányban felfedezni.

Notoxus brachycerus Fald. (sete Böktorj). Ezen délkeleti faj hazánkban csak 
ritkán jön elő ; Bars megyéből kaptuk néhány példányát.

Mecynotarsus rhinoceros Fab. (szarvas Bökcze). A déli faunához tartozik, ná
lunk a pesti futóhomokon igen gyakori.

Anthicus axillaris Schmidt (vállfoltu Ernyész).

*) Anuales de la Société Entomologique de France.
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Anthicus unicolor Schm. (egyszínű Ernyész).
Anthicus bifasciatus Rossi, (kétszalagu Ernyész).
Ochtonemus tenuicollis Rossi, (vékonytorju Ebeny). E családnak itt idézett 

négy faja túlnyomólag déli és délkeleti Európában jön elő ; hazánk melegebb 
vidékeit lakják; Buda-Pest környékén, s Szabolcs és Bihar megyékben volt alkal
munk őket észlelni.

A marókafélékböl (Mordellonae).

Tomoxia biguttata Gyllenh. (kétpettyü Törlecs). Mi e fajt a debreczeni nagy 
erdőben gyűjtöttük, különben déli Francziaországban is honos.

Mordella villosa Schrank. (bolyhos Maróka). Alföldi rónáinkon, nevezetesen 
Dabas vidékén találtuk ; e faj túlnyomólag délkeleti.

Mordellistena humer osa Rosenh. (vállas Aszaga). Rosenhauer e fajt Piszke 
vidékén és Mehádiánál találta, s mint új fajt le is írta.

Conalia Bandii Muls. (Baudi Pölyője). Ezen nemileg és fajilag új rovar hazai 
faunánk sajátja ; Mulsant franczia entomolog azt Magyarországból küldött pél
dány után írta le ; nekünk nem volt alkalmunk ezen érdekes rovart természetben 
észlelni.

Rentaría badia Rosenh. (pej francs). Ezen faj a déli faunát jellemzi, hazán
kon kivül még Francziaországban is észleltetett.

A pigecsfélékböl (Rhipiplioridae)

Evaniocera Dufourii Latr. (Dufour Legyezérje). Ezen hazánk faunájára nézve 
igen érdekes fajt több év előtt, a Sashegy délnyugati meredek oldalán, csak né
hány négyszög ölre terjedő téren fedeztem fel, minden utóbbi igyekezetem da
czára nem sikerülvén azt más helyütt, sem a budai, sem hazánk más hasonló 
hegységeiben feltalálni ; e helyiségen azonban évről évre elegendő mennyiségben 
tenyészik, hol Április első napjaiban száraz növénykórókon kapható. Ezen faj 
különben még csak déli Francziaországból ismeretes.

Emmenadia bimaculata Fab. (kétfoltu Petyesz). Európa délibb tartományai- 
bán tenyészik, a mi pusztáinkon is nagyobb mennyiségben jön elő, nyár derekán 
a közönséges Iringó (Eryngium vulgare) virágain kapható.

Ripiphorus paradoxus Lin. (különcz Pigecs). Szórványos faj, mely a mér
sékleti égalj több helyein, de csak egyes példányokban jön elő ; hazánkban a 
budai hegységben, s a debreczeni nagy erdőben találtuk ; e faj álczája mint tényé 
(parasit) az erdei darázs fészkében él, s elsőkori átalakulását abban végzi, hon
nan csak tökéletesen kifejlődött állapotjában jön a szabadba.
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A uönikefélékböl (Meloidae).

Meloe limbatus Fab. (szegélyeit Nünike). A déli és délkeleti fajhoz számí
tandó ; nálunk kora tavaszszal Buda környékén néha igen gyakori.

Meloe Uralensis Pali. (Uráli Nünike). Hazánk központi vidékein több helyütt, 
nevezetesen a budai határban szőlők között, s Bars megyében is jön elő; megjele
nési ideje a kora tavasz, midőn kivált meredek árkokban gyakran látható ; ha
zánkon kívül csak Oroszországból ismeretes.

Meloe decorus Brandt et Erich. (csinos Nünike). E faj hasonló helyiségeken 
mint az előbbi még gyakrabban található ; tenyészési térköre éjszaknyugati, 
Alsó-Ausztrián túl valószínűleg nem terjed.

Meloe coriarius Brandt et Erich. var. rujiventris Germ. (irhás Nünike rőt- 
potrohu válfaja). Ezen válfaj csak ritkán mutatkozik ; a pesti síkságon akadtunk 
néhány példányára; Németországban egyesen szinte észlelték.

Cero coma Schreberi Fab. (Schreber Tülökfürtje). E faj főleg déli Európában 
tenyészik; hazánk melegebb vidékein nem ritkán jön elő; mi Buda-Pest s Dabas 
körül, és más alföldi rónáinkon gyűjtöttük.

Cerocoma Mühlfeldi Schö. (Mühlfeld Tülökfürtje). Az előbbi fajnál valamivel 
ritkább, tenyészése délkeleti irányban terjed ; mi e fajt a Bánságból és Bars me
gyéből kaptuk.

Mylabris crocata Pali. (sáfrányszinü Nyüzse). A keleti faunához sorozható ; 
Oroszországban és Szibériában honos, alföldi pusztáinkon szinte gyakori, a da- 
basi, monori és puszta-peszéri homoktalaju téreken nagyban tenyészik.

Mylabris Füesslini var. tenera Germ. (apró Nyüzse). A pesti homok mivelet- 
len helyiségein virágokon nem ritka.

Lydus algiricus Lin. (Algíri Zsibók). Délkeleti faj, melyet Rumeliából nagy 
mennyiségben kaptam; hazánk délkeleti rónáin csak ritkábban található.

Lydus trimaculatus Fab. (háromfoltu Zsibók). Előbbi rokon fajával hasonló 
helyiségeken tenyészik; különben e fajt a Gellérthegy déli lejtőjén is virágokon 
többször találtuk.

Oenas crassicornis Iliig, (tömörcsápu Balacs). Kizárólagos sajátja a délkeleti 
faunának, hazánk délkeleti részében jön elő, a bánsági rónákon és az alföldi nagy 
síkságon, például Félegyháza s Temesvár vidékén virágokon gyakori.

Epicauta verticalis Iliig, (kétes Pákosz). Ezen faj, kivált a melegebb éghaj
latú vidékeken igen elterjedt; hazánk több helyein, Pest, Pozsony, s \  eszprém 
megyék téréin észleltük.

Zonitis sexmaculata Oliv. (hatfoltu Szalagány). Atalában a ritkább fajok 
egyike; tenyészési térköre a délkeleti tájakon van, de csak szórványosan jön 
elő ; hazánkban eddigelé a Szerémségben és a pesti homokos talajon virágokon 
egyes példányokban találtuk.
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Zonitis fulvipennis Fab. (fakó Szalagány). A délkeleti faunához tartozik ; ha
zánk alsó rónáin nyár derekán, a vadhagyma virágain gyakori.

Apalus bimaculatus Germ. (kétfoltu Bariska). Ezen faj, mely a földi darázs 
fészkeiben élodileg tenyészik, hazánk délibb vidékén jön éld; a budai hegység 
aljasaiban, kora tavaszszal, néha csak kis térségre szorítkozva igen gyakori. 
Findely a temesvári erdd sánczaiban, és bástyáin szinte nagyobb mennyiségben 
gyűjtötte ; Eger vidékérdi is kaptuk.

Apalus necydaleus Pali. (bábordad Bariska). Déli Oroszország pusztáin, és 
Sibériában Pallas még a múlt században fedezte fele fajt; más leihelye sokáig nem 
volt ismeretes, míg küldötteim 1838-ban Rumeliában feltalálták; ismét csak kevés 
év előtt sikerűit e ritka fajt hazánk alföldi rónaságáról, a peszéri pusztáról, több 
példányban megszerezni.

Stenoria apicalis Latr. (bütün jelelt Kórász). Európa délibb faunájához 
tartozik ; alföldi pusztáinkon, péld. Dabas vidékén gyakori.

Sitaris muralis Forst=Jmmeralis Fab. (vállfoltu Félmez). Szórványos faj, 
mely Európa több vidékein észleltetetett ugyan, de sehol nagyobb számban ; ha
zánkban szinte több helyről kaptuk, de leggyakrabban Somogy megyébdl.

A czomborfélékböl (Oedemeridae).

Sparedrus testaceus Andersch. (barnasárga Tölgylevelész). Középhegyeink 
tölgyeseit lakja, hol tavaszszal a tölgyfák zsenge levelein nem ritka. Hazánkon 
kivül csak kevés más leihelyei léteznek.

Oedemera lateralis Schmidt (sárgánszéleit Czombor). Ezen faj kevésbbé elter
jedt, és sehol sem közönséges ; mi a budai hegységen, és Ulma vidékén találtuk.

A zsizsikfélékböl (Brachidae).

Bruchus pallidicornis Schön. (sápadtcsápu Zsizsik). Európa déli részeiben 
tenyészik, általában ritkább jelenség ; mi Buda-Pest vidékén észleltük.

Az ormányosak (Cnrcnlionidae) családjából.

Enedreûtes hilaris Schön. (vidor Bércze). Kevésbbé elterjedt faj, eddigelé fő
leg déli Francziaországban találták ; mi e ritka fajból a budai hegységben csak 
egy példányt kaptunk.

Rhynchites hungaricus Fab. (magyarhoni Eszelény). Ezen faj, mely eredeti
leg Magyarországból lett ismeretes, hazánk több vidékeit lakja; a budai- és pilisi 
hegylánczolat aljasaiban rózsavirágon többször találtuk ; tenyészési térkőre dél
keletre terjed.
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Rhinchites sericeus Eerbst. (selymes Eszelény). Ezen fajt, mely szinte Európa 
délkeleti vidékén jön elő, Buda és Debreczen környékén találtuk.

Auletes basilaris Schön. (töves Furulyász). Schönherr az ormányosak magán
rajzi írója e fajt állítólag hazánkból kapta.

Apion curvirostre Schön. (hajlottcsó'rü Hüvelyész). Ezen szórványos faj Buda 
vidékén is tenyészik, más leihelyei közt még Ausztriát és Szibériát említhetjük.

Apion longirostre Oliv. (hosszucsőrü Hüvelyész). E faj eddigelé főleg keleti 
Európában észleltetett, hazánkban Buda-Pest, Pécs és Dabas vidékén találtuk.

Brachycerus muricatus Fab. (hámbökös Setecsáp). A keleti faunához számít
ható, Buda-Pest vidékén tavaszszal néha nagyobb mennyiségben jön elő.

Sciaphilus barbatulus Germ. (szőrcsés Maszuta). Ezen faj néhai báró Ocskay 
állítása szerént Nyitra megyében találtatott, különben a földközi tenger vidékén, 
főleg Illyriában s Dalmátiában tenyészik.

Eusomus virens Schön. (zöldelő Bájika). Schönherr szerént Magyarországban, 
Podoliában és Szibériában találtatott.

Sitones cambricus Steffens. (Cambriai Aka). Hazánkban eddigelé csak a Fertő 
tava közelében észleltetett, Angol- és Francziaországban nem ritka.

Sitones lateralis Schön. (szegélyeit Aka). Főleg a keleti vidékekről ismeretes ; 
mi e fajt a pesti határban, és pilis-szántói hegy aljában találtuk.

Mesagroicus obscurus Schön. (homályos Pákla). E faj többnyire Európa ke
leti tartományaiban észleltetett ; Erdélyben s Gömör megye Putnok határában is 
találtuk.

Chlorophanus fallax Germ. (csalárd Zöldény). Hazánk délkeleti részében, ki
vált a homokos talajú nyárfás ligetekben bőségesen tenyészik; Pest vidékén 
gyakori.

Polydrosus vittatus Schön. (sávolt Dércse.) Leihelye Schönherr szerént Ma
gyarország.

Cleonus Achates Schön. (Agát Dicsér). Délnek fekvő kopár hegyeinken, jele
sen a Gellért- és Sashegyen nyár vége felé találtuk, más leihelye előttem is
meretlen.

Cleonus morbillosus Fab. (küteges Dicsér). Európa déli és délkeleti vidékén 
tenyészik; a budai kopasz hegyek lejtőin növényeken gyakori.

Cleonus roridus Fab. (deres Dicsér). Atalában ritkább faj, daczára meglehe
tős elterjedésének csak egyes példányokban található; hazánkban e fajt Zala me
gyéből, és Pécs vidékéről kaptuk.

Cleonus coenobita Oliv. (rejtődző Dicsér). Európa déli részeiben tenyészik, a 
budai kopár hegység lejtőin helylyel-helylyel találtuk.

Cleonus declivis Oliv. (kajlajegyíi Dicsér). Keleti faj, mely hazánk alsó ró
náin a homokos talajon tavaszszal gyakori, északnyugaton hiányzik.

Cleonus atomarius Schön. (parányozott Dicsér). A ritkább jelenségek egyike,
A K A D . É V K Ö N Y V . X I . K .  IV . D .  16
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déli Európában eddigelé csak gyéren észleltetek ; mi e fajt Buda határában és a 
peszéri vigály erdőben egyes példányokban találtuk, egy példányát Pécs vidéké
ről is kaptuk.

Cleonus segnis Germ. (rest Dicsér). Tenyészési térköre Európa mérséklett s 
melegebb éghajlata alatt meglehetősen elterjedt ; a budai kopár hegyeken, Pest 
és Debreczen határában is találtuk.

Moly tes glabrir ostris Küster. (símaormányu Munkász). Ezen faj Küster sze
rént hazánkból került; lelhelye előttünk ismeretlen.

Phytonomus velutinas Schön. (molyhos Növenyész). Hazája Schönherr szerént 
Magyarország.

Phytonomus turbatus Schön. (csapatos Növenyész). E ritka faj néhány példá
nyait a budai hegységben találtuk.

Phytonomus tigrinus Schön. (tarka Növenyész). A melegebb égalji vidékeken 
tenyészik ; hazánk némely déli helyeiről kaptuk.

Phytonomus tessellatus Schön. (koczkás Növenyész). Ezen kevésbbé elterjedt 
fajt a Gellérthegy déli lejtőin találtuk.

Phyllobius aurifer Schön. (aranyszínű Levelény). Ezen hazánkból származó 
fajt Schönherr ismertette meg, nekünk eddigelé nem volt alkalmunk e fajt termé
szetben észlelhetni.

Ptochus bisignatus Schön. (kétjegyű Csürköcz). Hazánk némely vidékén 
egyes példányait találtuk, különben Dalmatiában és Istriában is jön elő.

Trachyploeus ventricosus Germar. (pohos Csülköny). A budai hegység Far
kasvölgyében akadtam eme ritkább fajra; Zala megyéből is kaptuk.

Trachyploeus inermis Schön. (védetten Csülköny). A pesti homokon apró 
növényzet közt nem ritka.

Omias seminulum Germ. (apró Serge). Buda-Pest határában gyakori, külön
ben alsó Ausztriában is előjön.

Omias verruca Schön. (szömölcs Serge). Schönlierrként Magyarországban és 
Tauriában jön elő.

Peritelus familiaris Schön. (családos Végkörély). E faj hazánkban, Podoliá- 
ban és Olaszországban észleltetett.

Peritelus globulus Schön. (gömbölyű Végkörély). Ezen keleti faj hazánk al
földi pusztáin, főleg a homoktalajon, apró növényzet közt nem ritka.

Peritelus noxius Schön. (ártalmas Végkörély). Kevésbbé elterjedt faj, ha
zánkban és Francziaországban jön elő.

Otiorhynchus hungaricus Germ. (magyarhoni Fogorr). Középhegységeink, 
és rónáink erdeiben gyakori, a budai és peszéri erdőkben nagy mennyiségben 
kapható, más tartományokban eddigelé nem találtatott.

Otiorhynchus lavandus Germ. (mocskos Fogorr). E faj főleg csak hazánkból 
ismeretes, a szőlők közelében nagyban elszaporodván, azok gyöngébb hajtásai-
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bán nem kis kárt okoz. A budai hegységben némely évben igen gyakori, a 
karloviczi szőlőkben 1861-ben tetemes kárt okozott.

Otiorhynchus necessarius Stierl. (óvatos Fogorr). Ezen ritka fajt, melyet Stier- 
lin csak pár év előtt ismertetett meg, hazánkban találtuk, bizonyos lelhelyét 
azonban nem idézhetjük.

Otiorhynchus seductor Stierl. (csábító Fogorr). E faj Hampe szerént Magyar- 
és Erdély országban jön elő.

Otiorhynchus velutinus Germ. (molyhos Fogorr). Ezen faj eddigelé nálunk, 
és csak igen gyéren Alsó-Ausztriában találtatott ; a budai hegységben tavaszszal 
gyakrabban fordul elő.

Otiorhynchus signatipennis Schön. (tarkáit Fogorr). Ezen kevésbbé elterjedt 
fajt Pécs vidékéről kaptuk, Slavoniában többes számban gyűjtöttük.

Otiorhynchus conspersus Germ.. (lisztéit Fogorr). E faj túlnyomólag délkeleten 
tenyészik, hazánkban több helyen gyűjtöttük, Buda környékén nem ritka ; Dabas 
és Ulma vidékén is találtuk, Ausztria déli részében csak egyesen észleltetett.

Otiorhynchus maxillosus Schön. (rágonyos Fogorr). E fajt a budai hegység
ből és Pozsony vidékéről kaptuk, Dalmatiában és alsó Ausztriában is jön elő.

Lixus cylindricus Fab. (hengerded Hosszancs). Ezen csinos faj délkeleten 
nagy téreken terjed el, a budai hegységben a Bordamag (Laserpitium) szárain 
és levelein Májusban gyakori ; álczája saját észleletem szerént az említett növény 
szárában él.

Lixus aíbomarginatus Schön. (fehérszegélyü Hosszancs).
Lixus punctirostris Sch'on. (pontozottcsőrü Hosszancs). Schönherr munkájá

ban mind a két faj Magyarországból van idézve, az utóbbit Buda környékén 
egyes példányban magunk is találtuk.

Lixus pollinosus Germ. (hímporos Hosszancs). Ezen fajt, mely főleg a déli 
tartományokat lakja, mi a Bordon (Acanthium) levelei közt, Buda, Dabas és 
Ulma vidékén nem ritkán találtuk.

Lixus elongatus Germ. (nyúlánk Hosszancs). Olaszországból, Szibériából és 
hazánkból ismeretes.

Lixus flavescens Schön. (sárgás Hosszancs). A budai Gellérthegy lejtőjén 
észleltük ; Schönherr szerént Szibériában tenyészik.

Larinus cardui Fossi, (bogácsi Vastang). Déli s délkeleti faj; nálunk a Bor
don és Bogács kórón, s ezek virágain igen gyakori.

Larinus obtusus Schön. (tompa Vastang). Déli Európa faunájához tartozik, 
Buda és Pozsony vidékén többször észleltük.

Larinus senilis Fab. (aggastyán Vastang). Ezen faj éjszaknyugaton hiány 
zik, hazánk melegebb vidékein tenyészik ; a budai hegységben nem ritka.

Erirhinus filirostris Schön. (fonalormányu Szalmaszip). E kevésbbé elteijedt 
fajt Pest környékén gyakrabban észleltük.

16*
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Ligniodes enucleator Panz. (magyász Fángy). Nálunk ritkábban jön elő' ; 
néhányszor a budai hegységben rekettye-bokron találtam.

Tychius sparsutus Oliv. (hintett Armánycsa). Főleg déli Európában tenyé
szik ; Buda vidékén nem közönséges.

Tychius pernix Schön. (kalandos Armánycsa).
Sybines unicolor Schön. (egyszínű Majcz). E két fajnak hazájául Schönherr 

Magyarországot hozza fel.
Myorhinus albolineatus F  ah. (vonalozott Grömbör). Ezen faj Európa délkeleti 

részeiben csak kevés helyen észleltetett, hazánk déli homoktalaju pusztáin gyé
rebb növényzeten igen gyakori.

Baridius nitens Fab. (fénylő Báris).
Baridius violaceus Schön. (ibolya-kék Báris).
Baridius janthinus Schön. (kékellő Báris).
Baridius atramentarius Schön. (fekete Báris). Ezen nemének ritkább négy 

faja hazánk több vidékein, főleg a mályva külön fajain jön elő.
Camptorhinus statua Fab. (szobor-alakú Ormányd). A ritkább fajok egyike, 

mely valamint elterjedésére meglehetősen korlátozott, úgy egyéni mennyiségére 
nézve is csak egyes jelenség; mi e fajt eddigelé a budai erdőségben csak egy 
példányban találtuk.

Gasterocercus depressirostris Fab. E faj huzamosabb ideig a keresett ritkasá
gokhoz tartozott, míg néhány év előtt, Lengyelországban nagyobb mennyiség
ben fedeztetett fel ; hazai faunánké fajjal csak 1864-ben szaporodott, midőn Rayé 
a pesti sétatéren, s Török József Debreczenben egy-egy példányban feltalálták.

Ceuthorhynchus aibovittatus Germ. (feliérsávu Sarla).
Ceuthorhynchus signatus Schön. (jelelt Sarla). Ezen ritkább két fajt Buda

pest vidékén, Zala megyében és hazánk más helyiségein is találtuk.
Ceuthorhynchus dimidiatus Friv. (féligfehér Sarla). Hazánk faunájának sa

játja, mely tudtomra eddigelé más helyen nem találtatott, s nem is íratott le; lel- 
lielye Buda-Pest vidéke, a gyászoló Nyakó (Lycopsis pulla) virágain egyes példá
nyokban Májusban jön elő.

Bagous validus Rosenh. (tömör Totyma). Rosenhauer ezen ritka fajt Piszke 
vidékén fedezte fel.

Gymnetron haemorrhous Rosenh. (rőtfaru Zsuporr). Hazánk faunájának kizá
rólagos sajátja ; Rosenhaueren kivül senki más nem találta.

Nanophyes Chevrieri Schön. (Chevrier Törpénye). E faj déli Olasz- és Fran- 
cziaországból lett ismeretes, hazánkban Bars megyéből kaptuk.

Sphenophorus piceus Pallas, (szurokfekete Gergelicze). Hazánk vizenyős, mo- 
csáros helyein, a nád, káka és más vízi növények gyökereiben gyakori.

Rhincolus rejiexus Oliv. (konya Tuskócz). Tölgyes erdeinkben, a korhadó 
fatuskókban gyakrabban található.
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A f a ra g ó k  (X y lo p h a g i)  c s a lá d já b ó l .

Bostrichus bispinus Batzeburg. (kéttövisü Szú).
Bostrichus Kaltenbachii Bach. (Kaltenbach Szúja). E két faj nem igen közön

séges ; mi mind kettejét középhegységeink erdeiben nem ritkán észleltük.

A czinczérfélékböl (Cerambycidae).

Cerambyx miles Fabr. (vitéz Czinczér). Ezen faj főleg délkeleti Európát 
lakja ; mi néhány példányát a Mátra hegységből kaptuk.

Cerambyx velutinus Brülle. (molyhos Czinczér). Az előbbi fajnál ritkább, nálunk 
e faj is a Mátrában jön elő. Ezen két Czinczér faj déli Stájerországban gyakori.

Purpuricenus Budensis Gotz. (budai bíborék). Ezen szép faj délkeleten meg
lehetősen elterjedt ; hazánk délkeleti részében, melegebb fekvésű kopár hegysé
geinken, péld. a budaiakon, de még inkább a lapályban Fót és Csömör vidékén 
nagyobb mennyiségben tenyészik. E fajnak több színezeti változata fordul elő.

Callidium hungaricum Herbst. (magyarhoni Bajlár). Tekintélyes és ritka 
faj, eddigelé főleg csak hazánkban, nevezetesen Pécs vidékén találtatott ; állító
lag délkeleti Oroszországban is észleltetett.

Callidium Kollari Bedt. (Kollár Bajlárja). Tenyészési térköre igen korláto
zott, eddigelé csak hazánkból és Ausztriából ismeretes, az utóbbi helyen csak 
egyes példányokban észleltetett ; nálunk a budai hegységben gyakrabban fordul 
elő. — Rayé a Jánoshegy déli oldalán Galagonya-virágon több példányban 
gyűjtötte.

Callidium russicum Fab. (oroszhoni Bajlár). Valódi hazája déli Oroszország 
és kis Ázsia, hazánkban eddigelé csak Pécs vidékén észleltetett.

Clytus trifasciatus Fabr. (háromszalagu Torjgomb). E faj Európa éjszak- 
nyugati tartományaiban aligha tenyészik, délkeleten nagyobb elterjedésü ; ha
zánk több helyein jön elő.

Clytus semipunctatus Fab. (féligpettyes Torjgomb). E szép faj hazánkban 
igen elterjedt ; helylyel-helylyel nagyobb mennyiségben is kapható.

Axinopalpus gracilis Krynitz. (vézna Füreszfalám). Ezen ritkább íaj Fran- 
cziaországból, Ausztriából, és hazánk budai hegységeiből ismeretes ; úgy látszik 
azonban, hogy mindezen helyiségein csak egyesen jön elő.

Stenopterus praeustus Fab. var. ater. Fab. (a barnahegyü Oszlánynak iekete 
válfaja). Ezen válfaj leginkább déli Európában fordul elő ; mi néhány példányt 
Zala megyéből kaptunk.

Dorcadion decipiens Germ. (csalárd Izmócz). A pesti homoktalajon nagyban 
tenyészik, tavaszszal igen gyakori ¡ e helyiségén kivül állítólag Oroszországban 
is észleltetett.
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Morimus tristis Fab. (szomorú Kósány). A budai erdőség vágásaiban fatus- 
kókon s levágott fák törzsein igen gyakori ; Európa más délkeleti tartományai
ban sem hiányzik.

Morimus funestus Fab. (gyászos Kósány). E faj nálunk az előbbinél ritkább, 
néhány példányát Pécs vidékéről kaptuk.

Blabinotus Généi Arragona.=obliquetruncatus Rosenh. (Géné Peszökje). A rit
kább fajok egyike, mely déli Európa némely vidékén, de csak gyéren észlelte
tek ; nálunk e faj tavasz elején a budai hegység erdeiben tölgyfákon szinte csak 
egyes példányokban kapható ,* egy ízben a sz.-endrei sziget vigály s elévült 
tölgy erdeiben többes számban gyűjtöttük.

Agapanthia angusticollis Schön. (keskenytorju Virám). Kevésbbé elterjedt faj, 
hazánk déli részében, jelesen a róna Bánságban és Ulma vidékén, valamint a 
budai hegyek aljasaiban is jön elő.

Agapanthia maculicornis Schön. (tarkacsápu Virám). Tudtomra e faj hazán
kon kivül csak Törökországban találtatott, nálunk bár nem közönséges, de nem 
is igen ritka ; a budai hegység növényes aljasabb téréin Májusban, főleg a csa
lánon évről évre kapható.

Agapanthia leucaspis Schön. (fehérbélyegü Virám). E faj előbb csak déli 
Oroszországból volt ismeretes, míg azt későbben Magyarország több vidékein is 
felfedeztük ; a budai kopár hegyek déli lejtőin, minő a Gellért- és Sashegy, 
gyakran jön elő.

Agapanthia decora Krynitzky. (díszes Virám). Ezen igen ritka faj Krynitzky 
állítása szerént Magyarországban találtatott, honi gyűjteményeinkben még 
hiányzik.

Saperda Seydlii Fab. (Seydl Zenésze). E fajnak tenyészési térkőre igen ter
jedelmes, mindamellett egyéni mennyisége sehol sem jelentékeny ; mi e fajt er- 
deinkben igen ritkán, a pesti faraktárak ölfáin valamivel gyakrabban kaptuk.

Oberea euphorbiae Germ. (Szettyin Czinczogány). Ez valószínűleg csak vál
faja az (Ober. erythrocephalaj rőtfejü Czinczogánynak, eddigelé csak kevés he
lyen észleltetett ; nálunk Pécs vidékén, s helyenként alföldi rónáinkon jön elő.

Phytoecia Argus Fab. (Argus Nyikor). Hazánkon kivül csak kevés lelhelye 
ismeretes ; a budai hegység kopár lejtőin, ernyős növényeken, főleg a Kocsord 
(Peucedanum) szárain gyakori.

Phytoecia tigrina Muls.—P. Anchusae Fuss. (Atraczél Nyikor). Ezen csinos 
faj nem rég Ion felfedezve, nálunk Pécs vidékén nagyban tenyészik, Erdélyben 
s Fehértemplom környékén is jön elő, eme helyiségein kivül csak is Francziaor- 
szágban találták még egyes példányokban.

Phytoecia molybdaena Schön. (Onszínü Nyikor). E faj a ritkább jelenségek
hez tartozik ; hazánk déli vidékein egyesen találtuk.

Phytoecia hirsutula Fab. (baglyas Nyikor). Európa délkeleti vidékein több
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helyen tenyészik, Buda, Pécs, Debreczen és Dabas környékén több példányban 
gyűjtöttük, Törökországban is észleltük.

Phytoecia scutellata Fab. (pajzskás Nyikor). A budai hegység aljasaiban 
gyakori.

Leptura bipunctata Fab. (kétpettyü Karcsa). Ezen kevésbbé elterjedt faj 
eddigelé csak alföldi pusztáinkon, Dalmát- és Oroszországban észleltetett.

Leptura adusta Kraatz. (füstös Karcsa). Homoktalaju pusztáinkon, Pest és 
Dabas vidékén a Szettyin (Euphorbia) virágain nem ritka, hasonló helyiségeken 
déli Oroszországban is jön elő.

Grammoptera holosericea Fab. (bársonyos Regő). Tenyészési térkőre főleg 
hazánk téréire szorítkozik; állítólag szórványosan Ausztriában is észleltetett; 
nálunk a budai hegységben tavaszszal, apró bokrokon s virágokon, fóleg pedig 
a vadrózsa virágain gyakori.

A zomanyfélékböl (Chrysomelinae).

Donada fennica Fayk. var. Malinovszkyi Ahrens. (Malinovszky Badája). Ezen 
válfajt törzsfajával együtt Pest, Gömör, Borsod és Szabolcs megyékben észlel
tük ; különben éjszak-keleti Európában is tenyészik.

Clythra pubicollis Lacord. (szóTöstorju Lapagy). Kevésbbé elterjedt faj, ha
zánkban Buda, Dabas és a Fertő környékén jön elő.

Clythra macropus Iliig, (nyújtottlábu Lapagy). Ezen faj Buda vidékén a Bal- 
taczím virágain gyakori ; Dabas és Ulma vidékéről is kaptuk ; Istriában, Dalmá- 
tiában és Ausztriában is észleltetett.

Clythra chalybaea Germ. (aczélfényü Lapagy). Nálunk e faj ritkább, Buda 
vidékén csak egyes példányokban találtuk ; Illyriában és Alsó-Ausztriában is 
tenyészik.

Pachnephorus rugaticollis Műi. (redőstorju Omboly). Hazánkban csak a 
Fertő vidékéről ismeretes, Dalmátországban és a joniai szigeteken is jön elő.

Cryptocephalus coloratus Fab. (színezett Ferej). Hazánk délkeleti részében 
igen gyakori ; éjszaknyugaton vagy csak szórványosan jön elő, vagy egészen 
hiányzik.

Cryptocephalus Boehmii Germ. (Boehm Fereje). Homoktalaju alföldi rónáin
kon ősz elején  ̂ főleg a seprő Üröm (Artemisia scoparia) virág-füzérein nem ritka ; 
állítólag Alsó-Ausztriában és délkeleti Oroszországban is honos.

Cryptocephalus villosulus Suffrian. (bolyhocskás Ferej). Kevésbbé elterjedt 
faj, eddigelé csak hazánkban és a szomszéd Osztrák földön észleltetett.

Cryptocephalus elongatus Germ. (nyúlánk Ferej). Ezen fajt, mely Volhyniá- 
ban és Ausztriában is észleltetett, Pest vidékén is találtuk.

Cryptocephalus drens Sujjtr. (zöldellő Ferej). A ritkább fajok egyike, mely



128 HAZÁNK KÖZÉPHEGYSÉGEI ÉS RÓNAI.

eddigelé csak déli Oroszországból és hazánkból ismeretes ; nálunk e faj Buda 
határában, az úgynevezett Kamara erdőben, és Ulma vidékén jön elő.

Cryptocephalus quadriguttatus Germ. (négypettyü Ferej). Tényészési térköre 
főleg keleti Európában van ; mi Gömör megye Putnok határában, és a Bánság
ban gyűjtöttük, különben Erdély és Oroszországban is észlelték.

Chrysomela hungarica Fuss. (magyarhoni Zomány). A budai hegységben 
tavaszszal nem ritka ; Zala megyében is van, különben Erdély és Dalmátország- 
ban is találták. Miller bécsi entomolog, e fajt a Chrysomela taganával, mely Por
tugálban jön elő, ugyanazonosnak tartja.

Chrysomela gypsophilae Küst. (derczefüi Zomány). Délkeleten meglehetősen 
elterjedt faj, alföldi rónáinkon szinte gyakori.

Chrysomela chalcites Germ. (homályfényü Zomány). Ezen fajnak hazája tud
tomra csak Magyarország ; eddigelé Temesvár vidékén, a Fertő tava környékén, 
és Pest megye homokos rónáin találtuk.

Adimonia rufa Duftsch. (rőt Nyáma). Ezen kevésbbé elterjedt faj tavaszszal 
Buda környékén gyakran fordul elő.

Haltica lacertosa Rosenh. (szakgatottrajzu Szököncz). Eddigelé kevésbbé ész
lelt faj; nálunk Buda és Piszke vidékén jön elő, Ausztria déli területein is találták.

Lón gitár sus fusco aeneus Redt. (sötétérczes Ugrócz). Ezen fajból Szabolcs 
megyéből, és Ulma vidékéről kaptunk néhány példányt.

Longitarsus oblitteratus Rosenh. (kopottrajzu Ugrócz). Rosenhauer e fajt 
Piszke vidékén fedezte fel.

Cassida vittata Fab. (sávolt Pajzsda). Hazánk több helyein találtuk; tavaszi 
áradáskor, a dunaparti gazban, nád- és káka-törmelékben gyakori.

A navafélékböl (Erotylidae).

Triplax scutellaris Charpant. (pajzskás Hárma). E faj úgy látszik hazai fau
nánk sajátja ; erdei gombákban, és fa-redvekben élősködik ; tudtomra eddigelé 
másutt nem észleltetett.

A bödefélékböl (Coccine)lidae).

Coccinella duodecimpustulata Fab. var. agnata Rosenh. (tizenkéthöpörcsü 
Böde rokon válfaja). Ezen válfaj Istriában, és hazánkban észleltetett.

Epilachna undecimmaculata Fab. (tizenegyfoltu Korcsé). A budai-Sashegy 
déli lejtőin gyakori.

Litophilus connatus Fab. (egybenőtt Tege). Elévült és kiszáradt fák héja 
alatt Buda vidékén s más erdeinkben nem ritka jelenség.
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A p o to r f é lé k b ö l  ( O r y l o p h i d a e ) .

Moromllus ruficollis Duval. (rőttorju Pöttön). -Eddigelé kevésbbé észlelt 
faj, általunk Putnok vidékén találtatott; különben Triest mellett, és Franczia- 
országban is találták.

Dapsa denticollis Germ. (fogastorju Lapangócz). Ezen átalában kevésbbé 
elterjedt faj nálunk Buda vidékén jön elő; Erdélyben és Ausztriában is találták.

Symbiotes pygmaeus Hampe, (piczi Béresé). Ezen faj elterjedése alkalma
sint kicsisége miatt csak kevés helyen észleltetett; mi néhány példányban Buda 
környékén találtuk.

Myrmecoxenus vaporariorum Guer. (melegágyi Motornya). E faj a meleg
ágyak és üvegházak közelében tartózkodik A pesti kertek közt szinte előjön.

Az egyenesröpüek (Orthoptera) rendjéből.

Callimenus dasypus Illiger.^Locusta, Regina Koy. (tüskéslábu Pozsgócz). 
Ezen feltűnő nem Európában csak délkeleten tenyészik, az idézett faj pedig 
hazánk kizárólagos sajátja ; még néhány év előtt a budai kopár hegyek déli ol
dalain, a svábhegyi kőbányában, és a farkasvölgyi déli lejtőkön nem ritkán ta- 
láltuk, legközelebbi években azonban igen meggyérült.

Onconotus Servillei Fischer, (érdes Vembe). Ezen ritka faj előbb csak déli 
Oroszországból volt ismeretes, közelebbi években sikerűit ugyan e fajt hazánk 
alföldi homoktalaju rónáján, nevezetesen a peszéri pusztán, több példányban 
felfedezni.

Thamnotrizon similis Brun, (rokon Terheny). Ezen faj hazánk faunájának 
sajátja; Lederer azt Mehádia vidékén fedezte fel.

A félröpüek (Heniiptera) rendjéből.
A csiniaszfélékljöl (t'imicidae).

Psacasta neglecta Hahn. (mellőzött Patok). Hazánkban és Dalmátiában honos.
Cydnus ovatus Herr. Sch. (tojásdad Badacs), és
Cydnus femoralis H. S. (czombos Badacs). Mind a két faj kiválólag hazánk

ban tenyészik.
Strachia stolida Herr. Sch.—(Eurydema stolatum Friv. in. htt). (hülye Pesz- 

meg). Ezen faj általam több év előtt mint ismeretlen, a fen idézett (in litt.) név 
alatt küldetett szét, Herrich Scheffer mint új fajt más néven ismertette meg. Ha
zája csak Magyar-és Törökország ; nálunk a Sashegy délkeleti lejtőin nem ritka.

Bpathocera lobato Herr. Bch. (karélycsás Palancs). Déli és délkeleti faj, ná-
AKA D.  É V K Ö N Y V .  X I .  K .  IV.  D. 1 7
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lünk a homoktalajban termő henye Zanót (Cytisus supinus) hulladék levelei alatt 
többször találtuk ; hazánkon kivtil Siciliában is észlelték.

Pachymerus (Phyparochromus) fenestratus H. Sch. (ablakcsás Ténfer). Ezen 
faj hazánkon kívül Olaszországban is tenyészik; Buda-Pest vidékén kövek és 
növény-hulladék alatt nem ritka.

Geocoris erythrocephalus Lepell. et Sérv. (vörösfejü Szemők). A déli faunának 
sajátja ; hazánk délibb tájait is lakja.

Pyrrhocoris marginatus Kollen. (szegélyes Vörelény). Ezen faj leginkább 
csak hazánkból és déli Oroszországból ismeretes.

Capsus suturalis Herr. Sch. (varrányos Viczkand),
Capsus rutilus Herr. Sch. (piros Viczkand), és
Poeciloscytus (Capsus) cognatus Fieber. (rokon Viczkand). Ezen három rit

kább faj főleg hazánkban tenyészik.
Monanthia crispata Herr. Schejf. (fodros Mécz). Hazánkon kívül eddigelé 

másutt nem észleltetett.
Tingis sinuata Herr. Sch. (ívelt Ripacs). Ezen faj tényészési köre úgy látszik 

csak hazánkra van korlátozva.
Harpactor niger Herr. Sch. (fekete Nyuzga). A budai hegységben az ottani 

nyárilakok falain gyakran fordul elő. Európa más tartományaiban hiányzik.
Prosterna aeneicolle Stein. (fémtorju Rigya). Déli Európa ritkább fajainak 

egyike ; hazánkban eddigelé csak Mehádia vidékén találtatott.
Prosterna lucidulum Spinola. (élénk Rigya). Budai kopár hegyeinken kövek 

alatt, és Pest határában szárazabb helyeken, növény-hulladék alatt többször 
gyűjtöttük.

A. kabóczafélékböl (Cicadina).

Dichtiophora pannonica Germar. (pannóniai Alfényér). E faj hazánk több 
vidékén, Buda-Pest környékén is gyakori ; Európa más déli tartományaiban 
gyérebben jön elő.

Mycterodes nasutus Herr. Sch. (hosszorru Tarék). Európa némely déli vi
dékein csak gyérebben jön elő ; nálunk Buda-Pest vidékén nem ritka.

A puhányok (Mollusca) osztályából.
Melanopsis Esperi Ferrus. (Esper Homárcsája). Ezen ritkább fajt a nyári 

apály alkalmával a Duna homoktorlatain, nevezetesen a Csepel sziget előttin 
több ízben volt alkalmunk gyűjteni.

Neritina fluviatilis var. danubialis Ziegler. (dunai Vízőrcse), és
Neritina transversalis Zieg. trifasciata Menke. (harántszalagu Vízőrcse). E
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két faj a Duna egész folyamában, annak csendesebb folyású helyein, főleg a 
kavicsos talajban nagy bőségben tenyészik.

Neritina Prevostiana Parts =  nigrocoervlea Wille. (sötétkék Vízőrcse). Hév 
vizeinkben, nevezetesen a Margit-sziget melletti hév forrásban, mely csak nagy 
apály alkalmával látható, de főleg a tatai hév-vizekben igen gyakori.

Tichogonia Chemnitzii Rossm. = My filus Volgáé Chem. (Chemnitz Birékje). A 
Dunában, és a Duna áradásai által származott tavakban nem ritka ; sokszor na
gyobb s kisebb csoportokban kövekre, vagy a vízben heverő fadarabokra, sőt néha 
más nagyobb kagylók (Anodonták) lakhéjára erős barna szálfonadékkal oda
erősítve találtuk.

Ámbár az itt előadott faunistikai adatok (melyekből a közönségesebb euró
pai fajok kihagyvák) csak egy kis részét képviselik hazánk gazdag faunájának, 
mind e mellett épen e kis rész az, mely faunánk egy részének lényeges kivona
tát foglalván magában, annak jellegét kiválólag visszatükrözi. Egybehasonlítván 
a felhozott állatfajok tenyészési térköreit, nyilván kitűnik, hogy azok száma túl
nyomó, melyek keleten, nevezetesen Török- és délkeleti Oroszországban, s kö
zösen hazánkban is tenyésznek, mi áltaj faunánk keleti typusa tényleg bebizo- 
nyúl; ez érdekben fő szerep jutott délkeleti hegy törzseinknek, alföldi pusztáink
nak, s kivált homoktalaju erdőségeinknek, melyek a legtöbb jellemző adatokat 
szolgáltatták.

A hazánk éjszaki s délkeleti hegytörzseiről sa Bánságról szóló fejezetben az 
ottani állatfajok földrajzi elosztásáról, s egybehasonlító térfoglalási viszonyairól 
már szólottám ; hátra van még, hogy hazánk közelébb tárgyalt középhegységei
nek és rónáinak állattani adatai felett tartsak egy általános, és egy összehason
lító szemlét.

Az emlősökből egy fajt sem hozhatunk fel, mely hazánk kizárólagos sajátja 
volna ; a fenemlítettek közt van azonban néhány igen érdekes és ritkább faj, 
mely Európa nagy részében hiányzik ; ilyen a Spalax typhlus, Mus minutus, 
Sminthus vagus, és Castor Jîber.

A madarak osztályából, bár számos érdekes faj lakja, vagy látogatja meg 
hazánk külön téréit, s nevezetesen marhatenyésztő alföldi rónáinkat, álló és folyó 
vizeinket, mind a mellett oly madárfajt, mely hazánknak kizárólagos sajátja 
volna, egyet sem ismerünk. A nevezetesebb fajok e téren a Vultur fulvus? 
V. cinereus, Aquila clanga, A. imperialis, A. pennata, A. minuta, Falco laniarius, 
F. cenchris, F. rufipes, Circus pallidus, Lanius ruficeps, Muscícapa parva, Salicaria 
luscinoides, Calamoherpe melanopogon, Alauda calandrella, Pyrrhula erythrinat 
Parus biarmicus, Picus leuconotus, Otis tetrax, Clareóla Pallasii, Numenius tenui- 
rostris, Ibis falcinellus, Ardea Egretta, Anas rutila, A. rufina, A. mersa, Pelecanus 
onocrotalus, P. crispus, Carbo pygmaeus.

Hüllőkben nagy változatosságot nem látunk ugyan, de mégis éjszaknyugati
1 7 *
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Európához hasonlítva, nem csak gazdagabbak vagyunk, de egy pár távol keleti 
fajt is mutathatunk fel, ilyenek a Coluber caspius, és Ablepharus pannonicus.

A hal bőségéről hazánk vizei a Duna s főleg a Tisza, s annak áradásaitól 
fenmaradt nagyobb s kisebb tavak s rétségi fenekek méltán híresek voltak ; a 
közelebbi időkben azonban az egymásra következő aszályos évek, s az ehhez já
ruló vizeink szabályozása, s részint terjedelmesebb tavaink lecsapolása, a halak 
mennyiségét tetemesen leapasztotta. Hal-fajaink Európa más tartományiéval 
nagy részt közösek ; lakják azonban vizeinket olyak is, melyeknek tenyészési 
térkörük korlátozottabb, mint például a Lucioperca Volgensis, Carpió Kollárig 
Barbus Petényiig Umbra Krameri, s egy pár helybeli válfaj, nevezetesen a Cypri
nus hungaricus és Cyprinus acuminatus; végre oly fajok, melyek a keleti vizek
ből, kivált a Fekete tengerből jutnak folyóinkba, s melyeknek nagy része nyugati 
Európa vizeiben hiányzik, ilyenek az Accipenser Gmelini, A. Güldenstddiii, A. 
Schipa, A. Stellatus, A. huso, A. ruthenus, s a többi tok-fajok.

A rovarok osztálya. Egy bizonyos földterület éghajlati jellemzése érde
kében a gerincztelen állatok végtelen serege túlnyomó érdekkel bír a kevés számú 
gerinczes állatok felett ; amazok gyöngédebb testalkotásuknál, s helyhez kötöt- 
ségíiknél fogva a helybeli elemi befolyásoknak inkább ki vannak téve, miért is 
létüknek s tenyészéstiknek az égalji viszonyokkal szükségkép szoros egyhangzás- 
ban kell lenni.

A szóban levő nagy tér változatos physiographiai viszonyai, a különböző 
emelkedésű és irányú középhegy-lánczolatok, a kopár dombok, vagy lombos er
dőkkel díszlő magaslatok, a. dús növényzetű tágasabb vagy szőkébb völgyek, 
hegyi források, patakok, csermelyek, a nagyobb folyók, álló vizek, sóstavak, 
ingoványos rétségek, s kies ligetek, mind megannyi tényezői a változatban 
oazdair faunánknak.

Ezen helyiségekre, mint a rovarok különböző lakhelyeikre, vonatkozólag 
megjegyzendő, hogy itt leginkább az idézett fajok túlnyomósága s bizonyos he- 
lyiségbeni gyakoribb előjövetele értendő, a nélkül hogy azok más helyiségem 
megjelenése ki volna rekesztve. Több évi tapasztalásom nyomán ily értelemben 
hozom itt fel ezen külön helyiségre vonatkozó osztályozási adatokat :

1-ször. Azon érdekesebb fajok közül, melyek kÖzépiliagaSSágU, töb b 
n y ire  lom b os erdőkkel d íszlö  h egységein k et lakják, megemlíthetők :

A pikkely röpüekböl : Tliecla Acaciae, Lycaena Admetus, Melitaea trivia, 
Argynnis Pandora, Trochilium Laphriiforme, Smerinthus Quercus, Zygaena 
Brizac, Ocneira rubea, Hybocampa Milhauseri, Notodonta argentina, Pygaera 
buceplialoides, Asplialia ruíicollis, Agrotis rectángula, Polia polymita, Theco- 
phora fovea, Orrhodia Veronicae, Paclmobia leucographa, Schotochrosta pulla, 
Plusia deaurata, modesta, Chariclea purpurites, Catocala diversa, Toxocampa 
limosa, Hibernia Ankeraria.
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A téhelyröpüekböl : Carabus montivagus var. blandus, Leptusa gracilis, 
Myrmedonia ruficollis, Homalota notha, Quedius dilatatus, Staphylinus chlnro- 
pterus, Achenium ephippium, Prognatha humeralis, Agyrtes bicolor, Epeirus 
comptus, Rhysodes sulcatus, exaratus, Cucujus sangvinolentus, Pediacus derme- 
stoides, Cryptophagus laticollis, Haplolophus neglectus, Mycetomychus macularis, 
Coraebus aeneicollis, episcopalis, Agrilus sinuatus, mendax, Farsus unicolor. Co
rymbites insitivus, Portlimidius fulvus, Hedobia pubescens, Apate varia, Rhopalo- 
dontus perforatus, Blaps abbreviata, Anthracias bicornis, Mycetoma suturalis, 
Phloeotrya Vaudoueri, Nothus bipunctatus, Sparedrus testaceus, Enedreutes hi
laris, Rhynchites hungaricus, Mesagroicus obscurus, Phytonomus turbatus, ele
gans, oxalidis, Trachyphloeus ventricosus, Otiorhynchus hungaricus, consper
sus, velutinus, Lixus cylindricus, Larinus hirtus, Camptorhinus statua, Cerambyx 
miles, velutinus, Callidium hungaricum, Kollari, russicum, Axinopalpus gracilis, 
Blabinotus Genei, Agapanthia maculicornis, Saperda Seydlii, Grammoptera holo- 
sericea, Triplax scutellaris, Dapsa denticollis, Symbiotes pygmaeus.

2- szor. Kopár vagy csak elszórt csemetékkel s apróbb növényzet
tel borított dombjainkon jön elő:

A pikkely röpüekböl : Thais Polyxena, Lycaena Admetus, Hesperia Eucrate 
var. orbifer, Paranthrene tineiformis var. brosiformis, Sesia Andreniformis, Uro- 
ceriformis, Masariformis, Astatiformis, Stellidiformis, Bibioniformis, Ino chloros, 
tenuicornis, budensis, Ocnogyna parasita, Fumea sapho, Leucania evidens, Pe- 
rigrapha Icinctum, Cucullia xeranthemi, formosa, Heliodes rupicola, Thalpocares 
arcuina, svava, Dardouini, Mesotrosta signalis, Metoponia flava, Chondrosoma 
fiduciaria.

A téhelyröpiíekböl : Cymindis scapularis, Masoreus Wetterhalii, Sphodrus 
punctatus, Amara saphyrea, Acinopus ammophilus, Hetaerius Sartorii, Lethrus 
cephalotes, Rhizotrogus pilicollis, assimilis, Sphenoptera antiqua, metallica, Agri
lus albogularis, Cylindromorphus subuliformis, Xyletinus ornatus, Helops 
Sclimidtii, Cistela amplicollis, Evaniocera Dufourii, Meloë limbatus, decorus, 
uralensis, Lydus trimaculatus, Apalus bipunctatus, Cleonus morbillosus, achates, 
segnis, ferrugineus, roridus, Ceuthorhynchus dimidiatus, Purpuricenus budensis, 
Agapanthia leucaspis, Phytoecia argus, tigrina, hirsutula, scutellata, Chrysomela 
hungarica.

3 - szor. Az alföldi lapályon, homoktalaju pusztáinkon s az i t t  
elterülő erdőkben :

A pikkelyröpüekböl: Argynnis Daphne, Melangria Clotho, Hesperia Al- 
theae, Lavaterae, Sesia prosopiformis, Zygaena laeta, Endagria pantherinus, 
Hypopta caestrum, Psyche Zelleri, Ecksteinii, Fumea undulella, Orgya Ericae 
var. intermedia, Mamestra Leineri, cavernosa, Tapinostola musculosa, Jaspidea 
celsia, Charadrina Kadenii, terrea, gluteosa, Cosmia abluta, Epimecia ustulata.
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Cucullia Balsamitae, Heliothis cognata, Acontia Titania, Thalpochares pannonica, 
Elichrina cordiaria var. animata.

A téhelyröpüekhöl : Cicindela soluta, Pangus scaritides, Acidota cruentata, 
Anisotoma rotundata, ciliaris, Ateuchus pius, Onitis ungaricus, Onthophagus 
lucidus, Ochodaeus chrysomelinus, Bolboceras unicornis, Glaresis Frivaldszkyi, 
Ploplia hungarica, Anoxia orientalis, Cylindromorphus filum, Silis ruficollis, 
Apalochrus femoralis, Denops albofasciatus, Cnemeplatia átropos, Opatrum pes- 
thiense, Blaps Dahlii, reflexicollis, Platyscelis politus, Leichenum pictum, Cistela 
serrata, Mylabris crocata, Oenas crassicornis, Zonitis sexmaculata, fulvipennis, 
bifasciata, Apalus necydaleus, Stenoria apicalis, Apion curvirostre, longirostre, 
Brachycerus muricatus, Chlorophanus fallax, Cleonus declivis, atomarius, Perite- 
lus globulus, Myorhinus albolineatus, Ceuthorhynchus albovittatus, Dorcadion 
decipiens, Agapantliia hirta, Leptura bipunctata, adusta, Cryptocephalus Boelimii, 
Chrysomela morio, chalcitis.

4- szer. Folyó s álló vizeink közelében, nedves, ligetes helyisége
ken s nádasokban:

A pikkelyröpüekböl : Apatura Ilia var. Metis, Coenonympha Oedipus, Ne- 
meophila Metelkana, Phragmatoecia arundinis, Lelia coenosa, Mamestra splen
dens, Valeria orbiculosa, Senta maritima, Tapinostola fulva, Meliana flammea.

A téhelyröpüekhöl: Clivina ypsilon, Dyschirius strumosus, Brachinus bipu- 
stulatus, Anchomenus longiventris, Pterostichus elongatus, cylindricus, Dichiro- 
trichus lacustris, Harpalus Rayéi, Stenolophus Steveni, Eucinetus haemorhoida- 
lis, Psammoechus bipunctatus, Limnichus versicolor, Parnus pilosellus, Oberea 
Euphorbiae.

5- ször. Vizeinkben csak kevés oly fajt találhattunk, mely faunánkra 
nézve jellemző volna ; ezek közül legyen itt megemlítve : Hydroporus Généi, Gy
rinus bicolor var. angustatus, Berosus spinosus, Helophorus acutipalpis.

Tapasztalati tény, hogy nem csak a rovarok némely fajai, de a felsőbb- 
rendű állatokéi is, bizonyos kedvező égalji s időjárási viszonyok közt rendkívül 
elszaporodnak, míg ellenben az ártalmas elemi befolyások következtében nem 
csak meggyérűlnek, sőt néha látszólag csaknem elenyésznek ,• ezen kivételes ese- 
ek főleg a természettani tüneményekből értelmezhetők. Vannak azonban a ro
varok osztályában is, mint már említém :

Vendégfajok, melyek messze távolról látogatják meg hazánkat, ilyenek a 
Deilephila Nerii és Celerio. — Vannak ismét úgynevezett

Szórványos fajok, melyek helylyel-közzel csak ritkábban, s többnyire 
kevés példányokban, s nem is minden évben találhatók, ilyenek nálunk

a pikkelyröpüekböl : Lycaena baetica, Telicanus, Cucullia Campanulae, 
fraudatrix.

A téhelyröpüekhöl : Agyrtes bicolor, Phloeophilus Edvardsii, Enedreutes



HAZÁNK KÖZÉPHEGYSÉGEI ÉS RÓNÁI. 1 3 5

hilaris, Gasterocercus depressirostris. Bagous validus, Camptorhynchus statua, 
Larinus hirsutus, Cerambyx miles, velutinus, Menesia bipunctata. A legnagyobb 
része azonban az itt elősorolt rovarfajoknak az

Állomásos fajokhoz tartozik, melyek egy bizonyos földterületen évről 
évre állandóul tenyésznek ; s ezek azok, melyek egy vidék vagy ország faunájá
nak jellegét képezik, ezek közül pedig kiválólag azok, melyek az illető földterü
let sajátjai, s melyek hasonló égalji viszonyok közt más, bár néha távol eső tar
tományokban is tenyésznek ; — e két tekintetben tartandok itt hazánk közép- 
hegységein s rónáin előforduló rovarfajok fölött egy tájékozási névszerinti szemlét.

Hazánk saját fajaiként, melyek másutt vagy épen nem, vagy csak igen 
gyéren észleltettek, a következőket hozhatjuk fel :

Sesia bibioniformis, 
Nemeophila Metelkana, 
Ocnogyna parasita, 
Psyche Ecksteinii,

„ Zelleri,
Fumea undulella,

„ Sapho, 
Thecophora fovea, 
Valeria orbiculosa,

P i k k e l y r ö p ü e k b ő l :

Hydroecia lunata, 
Orrhodia Veronicae, 
Cucullia formosa, 
Heliodes rupicola, 
Toxocampa limosa, 
Acidalia Pecharía,

„ niti data,
Hibernia Ankeraria, 
Chondrosoma fiduciaria.

T é l i e l y r ö p ü e k b ő l

Harpalus Rayéi, 
Dichirotrichus lacustris, 
Xanthosphaera Barnevillei, 
Saprinus herbeus,

„ curtus, 
Cryptophagus laticollis, 
Haplolophus neglectus, 
Mycetomychus macularis, 
Glaresis Frivaldszkyi, 
Malthodes prodigiosus, 
Xyletinus ornatus,

Platyscelis hungaricus, 
Cistela amplicollis,
Conalia Baudii,
Cleonus achates, 
Otiorhynchus hungaricus.

„ lavandus,
necessarius, 

Lixus punctirostris, 
Ceuthorhynchus dimidiatus, 
Bagous validus,
Chrysomela chalcitis, 
Triplax scutellaris.
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Közösek közép Magyarországnak délkeleti Oroszországgal és a szom
széd európai Törökországgal.

P i k k e l y

Melangria Clotho,
Sesia prosopiformis,
Zigaena cynarae,
Ino budensis,
Hypopta caestrum,
Mamestra Leineri,

,j cavernosa,
Dianthoecia Dianthi, N

Cicindela soluta,
Brachi nus bipustulatus, 
Acinopus ammophilus, 
Berosus spinosus, 
Onthophagus lucidus, 
Anoxia orientalis, 
Rhizotrogus pilicollis, 
Acmaeodera taeniata var. 
Meloë uralensis,
Mylabris crocata,
Apalus necydaleus, 
Larinus hirtus,
Myorhinus albolineatus,

Luperina Zollikoferi, 
Caradrina terrea,
Cucullia balsamitae,
Heliothis cognata,
Chariclea purpurites,
Acontia titania,
Thalpochares pannonica, 
Mesotrosta signalis.

ô p ü e k b ô l :

Agrilus albogularis,
„ grandiceps,
„ mendax,

Cylindromorphus subuliformis, 
Grnaptor spinimanus,
Blaps abbreviata,
Anthracias bicornis,
Helops Schmidtii,
Callidium hungaricum,

„ russicum,
Dorcadion decipiens, 
Agapanthia maculicornis,

„ leucaspis.

Közösek közép Magyarországnak déli Franczia s Olaszországgal.

P i k k e 1 y r ö p ü e k b ö 1 :

Lycaena baetica, Leucania congrua,
Paranthrene tineiformis var. brosiformis, Cosmia abluta,
Sesia uroceriformis, Catocala diversa.
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Agyrtes bicolor, 
Epierus comptus, 
Farsus unicolor, 
Cnemeplatia átropos, 
Agnatlius decoratus, 
Anthicus axillaris. 
Pentaria badia, 
Evaniocera Dufourii,

T é h e l y r ö p ü e k b ó ' l :

Stenoria apicalis, 
Enedreutes hilaris, 
Peritelus noxius, 
Camptorhinus statua, 
Nanopliyes Chevrieri 
Blabinotus Généi, 
Phytoecia Argus,

9 tigrina, 
Moronillus ruficollis.

A K A D .  É V K Ö N Y V  Ï I .  K. I V .  D . 18
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MÁSODIK SZAKASZ.
R észletes leírása azon állatfajoknak, m elyek a szövegben mint újak, vagy  mint honi 

faunánk sajátjai, vagy  végre mint hazánk faunáját jellem zők fordulnak elő.

Az emlősökből.

Spalax typhlus Pali*) (fogas Vakony). I. táb. 1-ső ábr. — Hossza 8".
A Vakony három gumós zápfoggal bír, rágfogai fehérek, s oly nagyok, 

hogy azokat keskeny ajkaival be nem födheti. Teste vakandidomu, hengerded, 
zömök, hátul igen kerekített; fül, szem és fark nélküli ; szemnyílása a kültaka- 
rók által tökéletesen fedett. Feje idomtalan, nagy, derekánál valamivel szélesebb, 
oldalvást kissé szögletes ; arcz-orra halavány, széles, ennek tövétől a szem helyén 
keresztül a halantékra vonuló fehér serte-pártázattal. Fal-kagylója hiányzik. 
Szemdurványai bőrrel fedvék ; tökéletesen vak. Nyaka igen rövid s nem hajlít
ható. Lábai rövidek, ásásra alkalmasak, talpának benső széle szőrös, mellső lá
bainak ujjai erősek, csaknem meztelenek; karmai rövidek, laposak, tompák 
Szőre sűrű, puha, hamvas-szürke, a korosaknál sárgás-fakó tünettel, feje elül 
szürkés, hátrafelé barnás, szájszéle, állkapcsa, s lábai szennyesfehérek, hasa söté- 
tebb hamvas.

A gyepes vagy mívelt földben egy hosszú bejáró főcsövet és több mellék
csövet ás, s ezek nyílásaira, magas, széles földkúpokat hány. Növény-gyökerek
kel, gumókkal és hagymával táplálkozik, melyekből telelésre tetemes készletet 
gyűjt össze ; a telet éber állapotban tölti ; kettőt—négyet fiadzik.

Ezen ritka emlősfaj hazánkban, főleg az alföldön tenyészik, hol, például alsó 
Heves, Békés, Bács, és Torontói megyében nem is igen ritka ; hazánkon kívül 
még csak déli Oroszországban s állítólag Göröghonban jön elő. Bővebb ismerte

*) Pallas Zoogr. 1. 159. Glires. 76. 154. Tab. 8.
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tését Petényi és Grlosz a magyar k. természet-tudományi társulat Évkönyvei
nek 1-ső kötetében 1845-ben közlötték.

Sminthus vagus Wagner*) —Mus lineatus Lichtenst. Mus trizonus Petényi ma
nager. (csíkos Egér). I. táb. 2-ik ábr. — Testhossza 2// 4 — 7'", farka 2" 7—11///.

Hamvas- vagy barnás-szürke háta közepén egy végig futó fekete csíkkal 
jellegzett. Feje hosszas, arcz-orra tompa, szemei az arcz-orr és fül közt középet! 
helyezvék ; fülei középnagyságuak. tojásdadok, nagy részt meztelenek, behajlott 
előszélük küllapján. és csúcsuk benlapján vigály-barna szőrökkel ellátvák, ba
jusza kétsorosán rendezett. Háta hamvas-szürke, egyes fekete szőrökkel tarkáit, 
közepén egy fekete hossz-sávval, mely majd a nyakszirt tövétől, majd a lapocz- 
kák táján eredvén, a test végéig vonul; oldalai, a testközepétől a rászt-tájon át, a 
ezombokig sötét szalag-idomú árnyalattal. Melle és hasa világos-szürke. Farka; 
csaknem meztelen, testénél kevéssel hosszabb, tekergődző, felül szürke, alul vi
lágosabb, körülbelül 170 pikkelygyűrűvel. Lábai gyöngédek, fehéresek, a mell
sők hüvelyén egy kúpos szömölcscsel. Mellső fogai sárgásak, felső zápfoga 4, alsó 
3 egy-egy oldalon, ezek máz-koronája eleintén tompa púpokra osztott, későbben 
lapos rágterüjök öblös máz-párkányzattal környezett. Koponyája a házi egéréhez 
hasonlít, azonban ezen fajnál a szemüregek közti tér homorú, és kétszer oly szé
les mint a házi egérnél, a járom csont ívek elül szinte szélesebbek.

Nappal kövek s fatuskók alá, vagy földlyukakba rejtődzik, este s éjjel vir- 
goncz s élénk ; különféle növénymagvakból élősködik.

Hazánk közép, s főleg alföldi síkságain tenyészik ; e helyiségén kivül déli 
Oroszországban az Uráltól a Jenisseiig már rég észleltetett.

A madarakból.

talco rufipes Besecke.**) (vörhenyeslábuSólyom). II. táb. 1. ábr. a. hím., b. 
nőstény. — Szárnyterje 2' 5".

Csőre rövid, tövétől görbült, felső kávája kétszer, az alsó egyszer kimetszett, 
togazott ; szemköre, szemhéjának széle, száj-szöglete, sonkja, és lábai ólompir 
(minium) vörösek ; leblei sugarak, hosszak, farkának végéig, vagy kissé azon túl 
is nyúlnak; farka középhosszuságu, gyengén kerekített ; karmai halavány-sárgák, 
hegyükön sötétebbek.

A kinőtt hím sötét-pala-kékes, mely színezete pofáján, fejtetőjén, a szárny- 
födényein és hátának utó részén telítettebb, ellenben mellén, és kivált leblein 
világosabb szürkébe játszó ; hasa, fára. alfarktakaró és lábszár-tollai vörhenyesek ;

*) A. Wagner Sehrebe.rs Saugethiere III. p. 610.
**) Vögel Kurlands, pag. 13. Tab. 3 — 4.

18*
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farka egyszínű feketés. A fiatalabb példányok tollazata átalában világosabb, s 
lebleik fehér foltokkal tarkáltak.

A kinőtt jércze a hímnél valamivel nagyobb ; szemköre barna; a szem és csőr 
közti tér egy háromszögded barna folttal, pofája pedig egy fekete vékony barkó
val jellegzett; homloka, alpofája, torka és fara fehéres, vöröslő-sárgás tünettel; 
fejtetője, tarkója, lábszár-tollazata, és hasa rozsdaszínü, az utóbbi barna hossz
foltokkal tarkáit, szárny-födényei és farka fölül kékes-hamvasok, fekete foltokkal 
és kereszt-szalagokkal díszített, melyekből a farkon a széles végsőn kívül 7 lát
ható fark-tollai alul fehér és fekete haránt szalagokkal jelöltek. Leblei sötét hamu- 
színüek, végükön feketék, baloldalukon fehér pettyekkel tarkáltak ; deréktollai 
hamvasok, rozsdabarna árnyalattal, igen koros példányoknál a kis fekete barkó 
csaknem elenyészik, és a rozsda-sárga hastollak barna foltjai is igen meggyérulnek.

A Jiókák szemköre, sonkja és lábai vöröslő-sárgák, pofabarkójuk fekete-barna, 
homlokuk fehérlő, torkuk s nyakoldaluk fehér, fejtetőjök világos vöröslő-barna, 
tarkójuk sárgás-barna, mindketteje sötétebb barna hosszfoltokkal, alsó részük 
sárgás-fehér, mellükön és hasukon egyes barna nagyobb hosszfoltokkal. Testük 
fölső része sötétbarna tollazatú, világos rozsdabarnával szegélyezett; nagyobb 
födényei, és evezőtollainak hátsó része enyészetes szürke kereszt-szalagokkal ; 
lebleik barnaszürkések, széles fehér foltokkal és szegélyzettel. Farkuk rozsda
színü, hamvas tünettel s halaványbarna kereszt-szalagokkal.

Ezen faj egyike a legcsínosabb európai sólymoknak ; valódi hazája keleten 
van, honnan azonban távolabb vidékeket is meglátogat ; nálunk, kivált az alföl
dön s a cserháton, erdős s ligetes helyiségeken, őszszel az ugarföldeken igen gya
kori; itt évenként rendesen költ; fészkében, melyet többnyire varjuk és szarkák
tól erőszakol ki, áprilisben 4—5 rozsda-vöröses, világosabban vagy sötétebben 
tarkáit tojása található. Fiókáit rovarokkal s gyíkokkal táplálja ; estenden a cse
rebogarakra és más rovarokra vadász ; ezek, valamint apróbb emlősök és mada
rak megejtésében, nagy ügyességet fejt ki.

Glareola Pallasii Bruch=G. Nordmanni Fisch.=m el anop ter a N. (Pallas 
Csérje). II. táb. 2-ik ábr. — Szárnyterje V 10".

Az örvös Csérhez (Glareola torquata) hasonló, de következő jellegei által köny- 
nyen megkülönböztethető : az örvös Csér szárnyalji tollazata téglavörös, míg a 
Pallas Csérjéé füstösfekete ; amannak lábai vörösek, lábszárai rövidebbek, elül 
csak 15 pikkely-paizskával fedettek, míg emennek lábai barnások, lábszárai 
hosszabbak, elül 19 pikkely-paizskával fedettek; amannak farka hosszabb, skor- 
mány-tollai csaknem egészen feketék, míg emennek farka rövidebb, s a fekete 
szín a kormánytollaknak inkább csak végükre korlátozott; ezenkívül a Pallas 
Csérjének csőre fekete, a szájszöglete felé és az alsó állkapocs tövénél oldalvást 
sárgás, vékonyabb, kevésbbé hajlott, laposabb s kevésbbé domború; lábujjai és 
karmai rövidebbek, az utóbbiak szélesebbek. Különben teste felül halavány bar-
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nás, alul fehéres, torka s begye fakó-fehér, fekete örvvel környezett, farcsika fe
hér, farka ollós, mint az örvös Csérnél.

Ezen faj főleg keleten Török- és Oroszországban tenyészik ; Görögországban 
is észleltetett már. Földrajzi elterjedésének éjszak-nyugati véghatárát hazánk al
földi síkságán a Tisza mentiben éri el ; hazánkon túl ez irányban másutt nem 
észleltetett. Petényi Tisza-Földvár vidékéről hozott néhány példányt, melyek 
a magyar nemzeti Muzeum gyűjteményét díszítik.

A hüllőkből.
Coluber caspius Lepechin (káspi Sikló). III. táb. 1-ső ábr. — Hossza 5 — 7'.
Feje testénél alig szélesebb, előre véknyúlt, s kerekített, fejtetője 9 paizskás, 

ormány-paizskája kúpos-csúcsú, kikanyarított, hompaizskája két pár, tető (ver
tex) paizskája keskeny hatszögü. teg-(occiput)-paizskái nagyok, hátul szabályta
lanul elkerekítettek, állkapocs-paizskája három pár, gyeplő-paizskái csíirlődedek. 
Teste hengerded, kissé összenyomott, farka görgeteg 73 hosszú. A hát pikkelyei 
sírnák, gerelyesek, az oldaliak tojásdadok, az egyes pikkelyek közepe világos
sárga, oldalvásti barnás szegélyzettel, s ez által teste felül 18 sárga s világos- 
barna párhuzamosan végigfutó csíkokkal jelölt ; farka hasonló színű 8 sávval tar
káit. Alul sárga, haspaizsai gyöngyfényüek, szegményökön fehérlők, oldalvást 
néha pirosló árnyalattal. Haspaizsa 195 — 198, farkpaizskái 100 —105.

Hazánkon kívül csak déli Oroszországban honos, a budai hegységben gyak
rabban jön elő.

AMepharus pannonicus Fitzinger*)=Ablepharis Kitaibelii Cocteau, (pannoniai 
Mereszke). Hossza 3y2". III. táb. 2-ik ábr. a. nagyítva.

Teste hengerded, hátrafelé alig észrevéhetőleg véknyúlt, alul-felül pikkelyes • 
farka a testnél valamivel hosszabb, vág)' avval egyenlő hosszú ; feje tojásdad, 
felül lapos, oldalvást kissé összenyomott, fejtetője 13 lialavány-barnás paizskák- 
kal ellátott, arcz-orra tompa, az állka pcsi és íny fogak igen kicsinyek ; szemei 
leketék, szemhéja tökéletlen, a szemgolyónak csak egy negyedét fedő; hátának 
haránt pikkelyei tenger-zöldbe játszók, rezes-barnán szegélyzettek, s fekete pará- 
nyokkal hintettek ; ezek sorakozása által a háton négy finom, a pikkelyek szeg- 
ményein megszaggatott, fekete hosszvonalka kivehető, mely a fark felé enyésze- 
tes, azon pedig már alig látható. Oldalszélén az orr-likaktól kezdve a szemen ke
resztül az egész test hosszában a fark végéig egy szélesebb fekete sav vonul el, 
mely kezdetétől a mellső lábak tövéig alul szélesebben, felül keskenyebben fehé
ren szegélyezett. Hasa, s kivált torka világosabb gyöngyfényü ; farka görgeteg, 
felül a háttal csaknem egyszínű, kissé sötétebb, alul homályos ólomszürke. Lábai

*) Verhandl. dér Gesellschaft Naturforsch. Freunde. Berlin 1824. pag\ 297. Tab. XIV.



1 4 2 NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

ötujjuak, gyöngék, egymástól távol állók, a mellsők sokkal gyöngébbek mint a 
hátsók.

Ezen ritka hüllőt legelőször híres természetbúvárunk Kitaibel Pál, egyetemi 
tanár, fedezte fel a budai kopár hegyeken ; későbben Cyprus szigetén, Bochará- 
ban és Görögországban is feltalálták.

A rovarok osztályából.
A pikkeiyröpüek rendjéből.

Lycaena Jolas OchsenhJ) (Jolas Boglárka). IV. táb. 1-sőábr. a. hím., b. nős
tény, c. báb, d. hernyó. —■ Szárnyterje 1" 6—7"'.

A hím mellsőszárnyai élénk-kékek, lila-tünettel s bársony-fekete szegélyzet- 
tel, mely a hátsó szárnyakon igen keskeny ; a nőstény mellsőszárnyai oly széles 
fekete szegélyzettel, mely a szárnyak csaknem egy harmadát foglalja el, hátsó 
szárnyainak szegélyzetén a bordák közt néhány világos-kékkel körített fekete 
pont látható. A szárnyak allapja világos-hamvas, mellső szárnyainak közepe egy 
fehéren szegett félhold-idomú fekete vonallal jelölt, szélük felé fehéren környezett 
fekete pontsorozattal (ez közönségesen 7), a hátsó szárnyak töve kék árnyfolttal, 
ehhez közel két fekete, fehéren környezett pont, s közepük táján egy hasonszínü 
félhold-idomú vonalka, ezután ismét a ktilszél felé egy íves fekete pont-sorozat ; 
széllettikön homályos ködfoltok, melyek közül a két utolsó, vagyis farszögleti, 
gömbölyded és legsötétebb.

Ezen ritkább fajnak hernyóját s átalakulási viszonyait már 1828-ban sikerült 
felfedeznem ; él ez a Dudafürt-bokor (Collutea arborea) magtokjaiban, hol ezen 
növény magjait fogyasztja, a nélkül, hogy a magtokot megtámadná, melyet 
csak akkor rág át, midőn a magból kifogyván, táplálékát egy más tokban ke
resi, vagy midőn már bábbá átalakulandó ; ekkor a magtokot elhagyja, és a föld 
színén egyes szálas ritka fonadék és föld-göröngykék közt sápadt, tompa, mozdu
latlan s feketén parányozott bábbá lesz Minthogy azon magtokok, melyekben a 
fiatal hernyó él, sértetlenek, igen valószínű, hogy a nőstény petéit már magába 
a virág vaczkába rakja le. A hernyó zömök, domború kerülékszerü, sápadtzöldes, 
kinőtt korában többnyire rózsaszínbe játszó, hátán egy közép sötétebb hossz-sza
laggal, s minden szegményén rézsútos fehér vonalkákkal, test-gyűrünyei világo
sabban szegélyzettek. Feje s mellső lábai sötét-barnák. Julius s Augustusban él, 
a telet báb-alakban tölti; Május végén és Júniusban, vagy még későbben, sőt 
néha két télen át is bábjában maradván, a következő nyáron fejlődik ki.

Ezen faj hazánk délkeleti részében, hol tápnövénye terem, nem ritka je

*.) Die Schmetterlinge von Europa IV. p. 141.
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Sesia uroceriformis Treitschke*) (toros Szitkár). IV. táb. 2-ik ábr. a. báb. 
— Szárnyterje 7 —10"‘.

Fekete, sötét-kékbe játszó, mellsőszárnyainak töve, elő s külszéle, vojtozata. 
s a kültériinek finom bordái feketék ; az utóbbiak közti sejtek, a közép haránt 
folt, és a szárny belszéle arany vagy narancs-sárgák ; a közép haránt folt bel- 
széle feketén szegélyezett, az átlátszó közép hossz-terű csekély, a nősténynél 
gyakran egészen hiányzó. A hátsó szárnyak átlátszók, előszelük keskeny, sárgás, 
külszélük széles fekete szegélyzettel s rojtozattal. Potrohának 7 gyűrünye sárgán 
szegélyezett, a 2-ik, 4-ik és 6-ik szegmény legszélesebb gyűrűvel. Nyaklója, 
vállfödőinek-belszéle s mellének oldala sárgán pikkelyezettek. Lábai sárgák, 
végük előtt fekete gyűrűvel jelöltek.

A hím csápjai feketék, alsó részükön tövüktől hegyük felé rozsda-barnák ; 
falámai hosszak, feketeszőrösek ; közép-ízük felül és benső oldalán, végízük alant 
sárga pikkelyes ; potrohának 7-ik szegménye széles sárga gyűrűvel jellegzett ; 
farpamacsa hegyezett, sárga, közepett kettős fekete sávval.

A nőstény csápjai végük előtt felül fehéren pikkelyezettek ; feje, falámai és 
potrohának szegményei sárgák; a 2-ik, 4-ik és 6-ik széles, a többi keskenyebb 
Igyűrüvel jelölt; alul csak a 4. 5. és 6. szegmény sárga, farpamacsa közepén szé- 
es, sárga, oldalain és végén fekete. A szárnyak allapja, az átlátszó sejteket, a 

finom szegélyzetet és rojtozatot kivéve, mindenütt sárga pikkelyekkel behintett.
Ezen faj nagyságára, s főleg sárga színének halaványabb, vagy élénkebb 

árnyalatára nézve igen változékony.
Ezen délkeleti Szitkár-fajnak első életkori viszonyairól tudtomra eddigelé 

egy író sem tesz említést ; ez érdekben részemről itt annyit közölhetek, hogv 
Peche fajt a budai hegységben gyakrabban gyűjtvén, 18 65-ik év Julius havában a 
(Dorycnium herbaceum) fünemü Dornik szárán egy példányra akadt, mely épen 
kifejlődési állapotban volt ; sejtelme, hogy e faj talán az idézett növényben él, 
ösztönül szolgált arra, hogy az illető növényt tüzetesebben vizsgálja meg, minek 
eredménye az lön, hogy annak gyökerében csakugyan egy nem rég elhagyott 
Szitkár-bábnak hüvelyét találta, melynek nagysága a kifejlődött példánynak 
megfelelt, miből valósziniileg következtethető, hogy a toros Szitkár hernyója a 
fűnemü Dornik gyökerében él.

Leihelye nálunk a budai kopár hegység lejtői.
Sesia bibioniformis Esper **) (Staudinger). (fehérfalámu Szitkár). IV• táb. 3-ik 

ábr. — Szárny-terje 8 — 9"'.
Mellső szárnyainak állapján fris példányoknál egy hófehér pikkelyes tolt 

látható, mely a vállfödőkön alapszik ; előszélük felülről csak a szarnyak csúcsa

*) Die Schmetterlinge von Europa X —I. p. 121.
**) Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Erlangeu. 41. 3 — 4.



1 4 4 NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

felé fehéren szegett, az állápon tövüktől egész a szárnycsúcsig feliéren pikkelye- 
zett ; a külszél rezesbarna szalag közepében, közönségesen 4 sápadtsárga ékidomu 
pikkely foltocska létezik, melyek az állápon élénkebben tűnnek tel. Az átlátszó 
hosszúdad középterü négy bordával átszelt, melyek részben vigály gyöngyszín 
pikkelyekkel fedvék ; a hosszterü a nősténynél igen keskeny. A hátsó szárnyak 
széle és bordái barnák, az 1-ső és 5-ik az állápon sárgák, a szárnyak rojtozata 
barnás fehér pillázattal.

Feje fekete, alul s oldalvást fehéren pikkelyezett, a barna szemek közt 
kékbe játszó fényes ; csápjai tömörek, fémfényüek, felül kékesfeketék, alul sár
gálló érczszinüek, foltnélküliek, alapízük alul sárga ; falámai hófehér szőrösek, 
végső ízükön feketék, a hímnél ezenkívül két oldalt feketén vonalozottak ; a fej 
hátsó széle felülről sárga, alulról fehér szőrökkel környezett ; a törj egy közép és 
két oldalvásti fehér, néha sárgálló hosszvonallal, s állapján két nagyobb fehér 
folttal ; a vállfödők belszéle fehéren szegélyezett, a mell alul fehéren pikkelye
zett ; a potroli három gyöngyszínü pikkelygyürüvel jelölt, melyek a 2-ik, 4-ik 
és 6-ik szegmény szélén láthatók ; a test közepén hosszas sárgálló pontsorozat 
látható, mely repülés által könnyen elenyészik ; a lábak túlnyomólag fehér sző
rösek, az első pár búczai hófehérek, a czombok és lábszárak váltogatva fehérek 
és barnák, sötétebb kocsákba végződök, a has nagy része fehér pikkelyekkel 
fedett, vagy túlnyomólag barnafekete, midőn azután a szegmények fehéren sze
gélyezettek ; a farpamacs a hímnél fekete, közepén fehérrel elválasztva, alul, az 
oldalszéleket kivéve, majd egészen sápadt-fehér, a nősténynél oldalvást fekete, 
felül s alul fehérsárgás szőrökkel vegyített.

Ezen faj Esper által valószínűleg magyar példányok után, melyeket Koytól 
kaphatott, már régebben íratott ugyan le ; azonban tüzetesebben Staudinger által 
szinte magyar példányok után csak a legközelebbi időben ismertetett meg. — 
Hazája eddigelé kizárólagosan Magyarország ; a budai hegység déli lejtőin 
gyakrabban jön elő.

Zigaena brizae Esper*) (rezge Igancz).
Mellső szárnyai vigályosan pikkelyezettek, kékesfeketék, három élénkvörös 

hosszfolttal ; ezek közül a középső oly éket képez, melynek hegye a szárny töve 
felé irányúi, vastag vége pedig a szárny közepén túl bunkósan és nem balta- 
idomulag végződik. Hátsó szárnyai élénk vörösek, széleskés fekete szegélyzettel ; 
ezek csúcsa, valamint a mellső szárnyak rojtozata világosbarna. Csápjai mérsék
leti vastagságú bunkóba végződök ; nyaklói s vállfödői a testtel egyszínű feke
ték. Ezen jellegek által könnyen megkülönböztethető az Európa-szerte közönsé
ges Minos Igancz-tói, melyhez különben színe s rajzára nézve közel áll, de áta- 
lában kisebb, s testalkatára nézve gyöngédebb.

) Esper. 43. 3—4.
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Ezen faj, mely hazánkon kívül eddig- csak igen gyéren találtatott, nálunk a 
budai hegység völgyeiben virágokon nem ritka.

Zigaena laeta Esp.*) (élénkszinü Igancz). IV. táb. 4-ik ábr. a. báb, b. 
hernyó. — Szárny terje 1".

Testének mellső része, csápjai s mellső szárnyainak néhány foltja sötétkék
feketék; nyaklója, vállfödői, falámai, potrohának s mellső szárnyainak nagy 
része czinobervörösek ; a hátsó szárnyak karmazsinpirosak, keskeny fekete sze- 
gélyzettel, mely azonban a szárny csúcsán és a hátsó öblös szegélyzeten széle
sebb. Mellső szárnyainak feketekék talaján a czinobervörös foltok terjedelmesek, 
s annyira egybefolyók, hogy az alapszín csak a szárny rojtozatán, elő-, kül- s 
hátsó szélén egy-egy ívded, és a szárny haránt bordáján innen és túl egy-egy 
szögletes foltban tűnik fel, a szárny többi rajza mind czinobervörös. Csápjai fo
kozatosan vastagodottak, hosszas buzogányba végződök, feketekékbe játszók. 
Potroha már közepe előtt, vagy igen széles czinobervörös gyűrűvel övedzett, 
vagy néha, de ritkábban, egészen vörös.

Hernyója zömök, világos kékeszöld, testszömölcsein hosszú finom szőrökkel, 
hátán s oldalán világosabb hosszvonallal, gyűrünyei szélén egy-egy parányi fe
kete ponttal, s ezek alatt ismét egy-egy kénsárga petytyel, melyek alatt először 
egy szaggatott, s lejebb a fekete lődörök felett egy folytonos fehér vonal húzó
dik végig. Feje s mellső lábai feketék. A mezei Iringó (Eryngium campestre) 
levelein májusban s junius elején él. — Bábja egy hosszas pergamentállományu 
szalmaszín fonadékban rejlik, melyből 14 — 20 nap múlva junius végén s július
ban fejlődik ki.

Buda-Pest környékén, főleg homoktalaju rónáinkon, péld. a peszéri erdőben, 
némely évben nagyon gyakori.

Ino tenuicornis Zeller.**) (vékonycsápu Csapály).
Teste s mellső szárnyai kékárnyalatu rezes-zöldek ; feje s teste még erőseb

ben kékbejátszók. Ezen faj a gubóvirági Csapályhoz (Ino globulariae) igen közel 
áll, melytől azonban csápjainak alkata, és szárnyainak szabása által különbözik. 
Csápjai fésűsek, tövüktől hegyökig csaknem egyforma vastagok, fésefogacskái 
középhosszak, a csápok csúcsa felé alig rövidültek, míg ezek a gubóvirági csa- 
pálynál orsósak; ezenkívül különbözik még szárnyainak sűrűbb pikkelyzete, 
sötétebb rojtozata, rövidebb s egyenesebb szegélyzete, s mellső szárnyainak tom
pábban végződő csúcsa által. A nőstény csápjai fürészfogacskásak, végökön épen 
nem vastagodottak.

A budai hegység déli lejtőin jön elő.

*) Esper 46. 46. 2.
**) Isis 1847. p. 293.

AKAD. ÉVKÖBYV. X I. K . IV . D. 19
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Ino budensis Speyer*). (budai Csapály). IV. táb. 5. ábr. — Szárnyterje 8—9"'.
Ezen faj, bár némely jellegeinél fogva a hozzá legközelebb álló gubóvirági 

Csapály-hoz (Ino globulariae) igen hasonlít, mindazáltal több állandó s jelenté
keny jellegei által attól mint önálló faj megkülönböztethető. — Möscliler ugyané 
fajt 1862-ben a bécsi rovarászati folyóiratban Ino volgensis név alatt írta le. 
Speyer 1858-ban a gubóvirági és a budai Csapály közti különbséget a követke
zőkben állítá fel:

A gubóvirági Csapály. Csápjai oly hosszúk, mint a mellső szárnyak tövük - 
tőli távolsága a szárny közép sejtjéig; a csápok fésefogacskái rövidedek, erősek, 
kissé orsósán vastagodottak, és a gerinczhez lapítottak; a szárnyak nyújtottab- 
bak, sűrűbben pikkely ezettek, a haránt szárny borda befelé élesebb szögben 
törik meg.

A budai Csapály csápjai ellenben rövidebbek, a mellső szárnyak közép 
sejtjének csak elejéig érők, fésefogacskái vékonyabbak, csaknem fonalképüek, 
a gerinczhez kevésbbé lapúltak; a szárnyak szélesebbek, kerekítettebbek, arany
zöldbe játszó vigályabb pikkelyzettel.

A budai hegységben jön elő.
Nemeophila Metelkana Lederer.**) (Metelka Lipenye). IV. táb. 6. ábr. a. 

hím., b. nőstény. — Szárnyterje 1 1/2//
A hím mellső szárnyai csaknem egészlen kénsárgák, szélöktől befelé két 

enyészetes haránt vonalpontozattal, és egy harmadik hasonló irányú fekete pon- 
tozattal, melynek utolsó felső pontja a vesefolt helyén létezik, a körfolt helyét 
szinte egy magános fekete pont helyettesíti ; a kör- és vesefolt helyét elfoglaló 
két fekete pont között egy fekmentes vereslőbarna, a szárny töve felé elvék- 
nyuló keskeny folt vonul el ; rojtozata és előbordája pirosló ; hátsó szárnyai ha- 
lavány veresek, s mint a nősténynél, feketefoltosak ; — csápjai fésűsek, halavány- 
sárgásak ; feje, nyaklója és vállfodöi kénsárgaszőrösek ; potroha halaványveres, 
háta közepén és oldalain, a szegmények előszélén setétfekete, négyszögded fol
tokkal jellegezett. Lábai alul barnák, felül veresszőrösek. A nőstény mellső szár
nyai aranysárgák, vörösbarnás rojtozattal, sötétebb erekkel, enyészetes harántos 
csíkokkal, s nagyobb-kisebb homályos foltokkal, melyek a szárny alsó lapján kivá- 
lólag négy fekete foltot tüntetnek fel, ezek ketteje a szárny külszéléhez közel, har- 
madika a szárny töve felé kisebbek, negyediké a szárny közép táján sötétebb, na
gyobb, s vesésdedidomu. A hátsó szárnyak élénk karmazsinszínüek, benső szélök a 
szárnyak töve felé, valamint rojtozatuk, sápadtabb ; a szárny közepén egy négyszög
ded fekete folt van, melynek alsó szögétől egy keskeny hosszfoltocska a szárny bel- 
széle felé vonul, szélén négy elkülönített s félkörben helyezett fekete folt létezik,

*) Speyer Geogr. Verbr. dér Schmetterl. Deutschlands und dér Schweitz. Leipzig 1858. pag. 466.
**) Wiener Entomolog. Monatschrift 1861. p. 162. t. 3. 12.
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mely a szárny alsó lapján a mellsó szárnyak szélső két foltjával csaknem egy
irányú félkörben van helyezve. Hornja, falámai, a csápok és a test alsó része bar
nás, a fejtető, nyaklója s torja aranysárgaszőrös, a potroli háta vörössárga, köze
pén és oldalain egyes soros fekete pettyekkel.

Ezen áj faj a jelen korig hazánk kizárólagos sajátja. — Leihelye Pest 
megye, Dabas s Gyón vizenyős rétségei, hol is Metelka gyógyszerész által 
1859-ben fedeztetett fel. A felfedező ezen igen érdekes fajnak első-kori életmódját 
s átalakulási viszonyait jelenleg még titkon tartja.

Ocnogyna parasita Hüb.*) (tényé Mála). IV. táb. T.ábr. a. hím., b. nőstény, 
c. hernyó. — Szárnyterje 1" 2"'.

Halaványbarnás, bársonyfekete foltokkal tarkáit. A hím csápjai feketék, 
kéthajlatuak, fésűsek, féselemezkéi hosszúk, feje, torja s teste bozontosszőrös. 
Mellső szárnyai világosabb vagy sötétebb szürkés-, vagy halaványbarnásak, fe
kete szabálytalan hosszfoltokkal, melyek számuk s idomukra nézve igen válto
zékonyak, a szárnyak töve s külszéle felé többnyire hegyezettek ; szegélyzetök 
sötétbarna, rojtozatuk surtí, széles, világosabb barna ; hátsó szárnyai egyszínű- 
barnák, külszélökön sötétebbek. Teste sötétbarna hosszú szőrökkel fedett. 
— A nőstény szárnyai törptíltek, ennél a fekete foltok inkább kerekdedek, 
vagy véknyan nyújtottak, s kivehetőleg fehéren szegélyezettek ; a szárnyak sze- 
gélyzete fekete foltokkal ellátva. Csápjai fürészfogacskásak. A tavasz első meleg 
napjaiban a verő napfényen, mélyebb árkok szakadékaiban a földön nyugtala
nul szaladgál a nőstény, hol, bár kicsiny, könnyen észrevehető.

Hernyója kinőtt korában rókaszín szőrű, rőt fején egy V idomú fekete rajz
zal. Bábja gyönge fonadékban, elrejtve mozdulatlan, tompa, zömök, kissé deres, 
kemény, többnyire az első tél után, néha a második, vagy ritkábban a harma
dik után fejlődik ki.

A budai hegység aljasaiban jön elő.
Psyche Ecksteinii Led.**) (Eckstein Lélméje). IV. táb. 8-ik ábr. a. hím, b. 

nőstény, c. hím-tömlő, d. nőstény-tömlő. — Szárnyterje 9 —10'".
A Psyche villosellá-hoz nagyságára és szárnybordáinak elosztására nézve 

hasonlít, de testalkata valamivel gyöngédebb, karcsúbb, feje, torja és potroha vi- 
gályabb és világosabb, fehérbe játszó szőrözettel fedett. Szárnyai fcketések, kissé 
fénylők, gyöngéden pikkelyezettek, rojtozatuk barnaszürkés. Csápjai fésűsek, 
féselemezkéi rendes sorozatban összébbállók. Alsó részén a mell és mellső szar
nyak előszélé feketébb, különben a fenső színnel megegyezők.

A nőstény szárnyatlan kukacz idomú, világosabb színezettel, skevésbbé barna 
fejjel. A hím tömlője körülbelül másfél hüvelyknyi, szívosfonadéku, párhuzamo
san elhelyezett száraz ftíszárakkal mintegy félig fedett, felső vege felé keske-

*) Hübner: Beitrage II. 2. I. 2 — 1. 1790.
**) Verhandl. des Wien. zoolog.-botan. Vereins. V. B. f. 1855. pag. 75fi.
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nyedett, fuszárnélküli meztelen. A nőstény tömlője valamivel rövidebb, felső 
végén a tömlőt jóval meghaladó hosszabb ftíszárakkal végződő. A hernyó a föld 
színén jbokros növényzet közt már őszkor található, áttelelvén kora tavaszkor 
bábbá alakúi, midőn is tömlőjét különféle száraz növényekhez, füszárakhoz, s 
néha gyökerekhez úgy erősíti meg, hogy az függélyes helyzetben csaknem 
egyenesen áll fel. A pille áprilban fejlődik ki ; szárnyai kinővén, rögtön repü
lésnek indúl.

A pesti mezőkön, s temetőkben gyakori, a budai kopár hegység déli lej
tőin ritkább.

Psyché Zelleri Mann.*) (Zeller Lélméje). IV. táb. 9-ik ábr. a. hím, b. nős
tény, c. tömlő. — Szárny ter je 6—7"'.

Barnásfekete, vigályan pikkelyezett, s kissé átlátszó szárnyakkal ; mellső 
szárnyai tizenegy, a hátsók hét bordával ellátottak. Csápjai fésűsek, féselemez- 
kéi a fehér gerinczen barnák, hosszúk ; feje s egész teste fekete, hosszú, végokon 
szürkéllő szőrökkel fedett.

E faj a Psyche opacellá-hoz igen közel áll, különsége a következendő jelle
geken alapszik : a Psyche Zelleri csápja a mellső szárnyak előszélének alig teszi 
félhosszát, mig az opacelláé annak felehosszát is jóval túlhaladja; — a Psyche 
Zelleri szárnyai rövidebbek és kerekítettebbek, kivált a mellsők, melyeknek 
előszélé a belszélnél alig hosszabb, s külszélök kerekebb, szárnypikkelyei kivált 
a bordákon sűrűbbek, miért is a bordák emelkedettebbek. A szárnyak allapja a 
fellap színezetének megfelelő. A nőstény kukacz-alaku rozsdasárgás, tömlője 
szívosfonadéku, korhadt nö vénymaradvány okkal, száraz levél- és szártöredékek
kel beszőve fedett, tömlője moh, fatuskó vagy száraz levelekhez erősített, rézs- 
útosan felfelé álló fehérlőhártyás végcsővel.

Ápril elején kinőtt állapotban található, pilléje körülbelül 14 nap múlva 
fejlődik ki, kifejlődése után nyugtalan s azonnal repülésnek indúl.

A pesti homokon, gyérnövényzetü téreken, kivált bokros helyeken és fa
ültetvények közt, péld. régi sírkertekben, gyakran jön elő.

Fumea undulella Fisch. v. Böslerst.**) (rácsrajzuFüstőcz). IV. táb. 10-ikábr. 
— Szárnyterje 4 1/2///.

Szárnyai a fehér talajon barnán rostélyozottak, szőridomu pikkelyekkel 
fedettek. Mellső szárnyai elkerekítettek, tíz szárnybordával ellátottak, a fehér 
talajon nyolcz szakadozott haránt csík vonul el, ennek elkülönzött egyes részei 
hosszas négyszögded foltocskákat képeznek.

A hátsó szárnyak hossztojásdadok, hatbordásak, a mellsőkéhez hasonló színű, 
helylyel-helylyel szakadozott hat haránt csíkkal jelöltek, a szárnyak szegély

*) Verhandl. des Wien. Zoolog.-botan. Vereins. V. B. 1855. p. 756. T. VI. f. 1— 8.
**) Abbild. zűr Berichtigung und Erganzung dér Schmetterlingskunde. Leipzig, 1838.
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vonala fekete, rojtozata tiszta fehér. — A Mm csápjai feketék, meglehetős liosz- 
szúk, sötét fogakkal és fehér gerinczczel ellátottak. Feje, torja, potroha és lábai 
hosszú fehér szőrökkel fedettek. Nősténye szárnynélküli kukacz idomú.

Ezen faj hazánk kizárólagos sajátja, alföldi rónáink gyér növényzetű ho
mokos pusztáin áprilban repül. Hernyója ismeretlen.

Fumea Sapho Milliere*) (Sapho Füstőcz). IV. táb. 11-ikábr. a. hím, b. töm
lője. — Szárnyterje 8 — 9"'.

Ezen faj színezete s szárnyainak szabása által a valódi Psychék néhány 
fajaihoz hasonlít, míg pikkelyzetének gyöngédsége, szárnyainak átlátszó szerve
zete, s főleg tömlőjének alakja s szerkezete által inkább a Fumeákhoz áll köze
lebb, s így egyrészt a Psyche pectinellá-hoz, másrészt a .Fumea suriens-hez lehet 
hasonlítni.

Homályosbarna, kissé átlátszó szárnyakkal, rojtozata halaványszürkés ; a 
szárnyak allapja a felsővel hasonszínü. Csápjai szürkésbarnák, aránylag hosszúk, 
rövid fürészlemezkékkel. Torja gömbölyded feketeszőrös ; potroha barna, végén 
rövid szürkés szőrökkel fedett. — Tömlője a Psyche pectinellá-éhoz hasonló, de 
valamivel hosszabb s vastagabb, csőalaku, szilárd selymes szövetből készült, vé
gén kissé görbített s finom porondszemercsékkel borított.

Buda-Pest vidékén tenyészik.
Orgya Ericae Germ. var. intermedia Friv. (hanga Nyutag közép-válfaj a). 

V. táb. 1-ső ábr. a. hím, b. nőstény, c. gubója, d. hernyó. — Szárnyterje IP".
Feketebarna, mellső szárnyainak közepe táján két sötétebb íves harántvo

nallal, melyek elseje a szárny töve felé kétszer kiívelt, a hátsó harántvonal kiil- 
szélén a farszöglethez közel egy szabálytalan kis szürke folt látható, mely né
mely példányoknál csaknem egészlen elenyészik ; a szárny külszélén a fenemlí- 
tett két vonal közt csak elszórt egyes szürke pikkelyek kivehetők ; különben a 
mellső s hátsó szárnyak egészen egyszinü sötétbarnák; rojtozatuk kissé világo- 
sabbbarna. Teste barna, csápjai fésűsek, barnák, fehérlő, halavány gerinczczel.

Ezen válfaj szárnyai talajának színezetére nézve inkább hasonlít az Orgya 
trigotephras-hoz, mintsem az Or. Ericae-hez; mellső szárnyainak foltjai igen enyé- 
szetesek, némely példánynál csaknem egészlen hiányzók (Grermar, Fauna Insect. 
Europ. fase. VIII. Tab. 18.) Nősténye szárnyatlan, tojásdad. sárgásfehér, 
selymes-agos.

Ezen helybeli válfaj nálunk állandóan a leírt sötétbarna színezetében 
jön elő.

Hernyója sárga hosszúszőrü, háta közepén négy tömött ecset-idomú pamacs
csal, utolsó gyűrűjén egy, feje mögött két oldalvásti, hosszant előrenyúló, s he-

*) Iconographie et deseript. de Chenilles, et Lépidoptères inédits. Tóm. II. 11. liv. 1864. pag. 25. 
T. 54. f. 1.
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gyökön bojtocskás, koromfekete szőrpamacscsal, gyíírűnyei bibircsósak, szőrmeze 
alatt egymást felváltó vörös és fekete hosszszalagokkal,

E válfajt eddigelé a peszéri erdőben és a határőrvidéki Grebenácz helység 
melletti homoksivatagon találtuk ; itt a buglyos Zanót-on (Cytisus austriciciis) 
élősködik. Sárga spuha gubóját, melyben bábja rejlik, különféle növények szára 
és levelei közé fonja. Megjelenése és átalakulási ideje igen szabálytalan, junius 
végén hernyóját, bábját, s magát a kifejlődött pillét, tehát egy időben élte min
den korszakában volt alkalmam e fajt észlelni.

Agrotis fugax Ochsenh. (illanó Mezőcz). V. táb. 2-ik ábr. a. báb, b. hernyó. 
— Szárnyterje 1' 11 —12"'.

Hamvasszürke, számtalan fehéres és sárgás parányokkal hintett ; szegély- 
zete a bordák közt élénkfeketén pontozott, bélyegfoltjai enyészetesek, a közép 
árny folt s a hátsó haránt- és hullámvonal közti tér legsötétebbek. A hím csápjai 
fürészfogacskásak, a nőstényéi fonalasak. Feje és torja hamvasszürke, teste va
lamivel világosabb. Mellső szárnyai ham vasszürkék, néha fémsárga tünettel, s 
barna harántíves vonalakkal ; az alapharántvonal rövid, barna, két szögbe hajló, 
fehérrel szegett ; előharántvonala kettős, a külszél felé erősen szigszeges, közé
peit halavány, hátsó harántíves vonala barna keskeny-csipkés, a külszél felé 
halaványan szegett ; szegélyzete és rojtozata világosbarna, a bordák közt feketén 
pontozott ; az összes harántvonalak a szárny előszélétől kezdődnek ; szárnybélye- 
gei enyészetesek, a kerek és vesefolt meglehetősen kivehető, szürkebarna, liala- 
ványsárgával környezett, hátsó szárnyai szürkésfehérek, kissé fénylők, közép- 
foltjok és szárnybordái barnaszürkék, szegély zetök finom fekete csipkés vonallal 
jelölt, rojtozatuk fehér. A szárnyak allapja halaványfeliér fénylő, középfoltjok 
és íves vonaluk barna, szegélyzetök apró sötétbarna pontocskákkal jelölt.

Hernyója szennyesfehér, hamvas vegyülettel, feje világosbarna feketén kö
rített, nyakpánczélja halavány sárgás, két sötétebb fényes vonallal, és e mellett 
két hasonszínü folttal, hátán egy kettős enyészetes vonal nyúlik el, ez alatt 
mindkét oldalán egy elmosódott szélesebb hamuszín szalag vonul végig, mely
ben a fekete lődörök láthatók, ezen szalag alatt és felett a talaj szennyesfehér, 
hasa és lábai csontszíniiek.

Nappal a laza homokban vagy porhanyós földben rejlik, éjjel a Szetyén-en 
(Euphorbia) táplálkozik ; május elején mélyen a földben világosbarna fényes 
bábbá alakul át, junius és júliusban fejlődik ki. A pesti s más alföldi futóhomok
sivatagjainkon a Szetyén közelében, vagy annak töve között a homokban lap
pang, áprilban igen gyakori. A budai hegységben hernyóját csak ritkán észlel
hettük, pilléje azonban julius elején a nyárilakok, kivált a magasabbak padlá
sain s deszkák között számtalan példányban jön elő ; külföldön hiányzik.

Mamestra Leineri Frey. (Leiner Vetemérje). V. táb. 3-ik ábr. — Szárny- 
terje 1" 3'".
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Roszdabarna vesefoltja belszélén fehérrel szegett ; szárny erei sárgafehéren 
pontozottak.

Mellső szárnyai rozsdabarnák, meglehetős keskenyek, közép és alsó főbor- 
dájok a szárnyak tövétől azok külszéléig feltünőleg vonul végig; a kerek folt 
sápadtan szegélyezett, s kevesbbé feltűnő, mint a vesésded, mely kivált a szárny 
belszéle felé feltűnően fehérrel szegett. A vesésded folt és a külszél között a 
szárny erei egy-egy fehér ponttal (közönségesen 7) jelöltek, ezen pontok és a 
tarkáit rojtozat között, a szárny előszélétől, azok egész szélességén át a belszélig 
egy fehérsárgás csipkés vonal kígyódzik alá, mely a szárnyak közepe táján a 
szárnyereknek megfelelőleg, a külszél felé vékony hegyes nyújtványokba megy 
át. Hátsó szárnyai barnásderesek, világosabb rojtozattal, alsó lapjok világosabb 
szennyessárgás, egy fekete középponttal. A nőstény szárnyai tompábbak és va
lamivel szélesebbek, a hátsók barnábbak. Ezen faj elsőkori alakjai még is
meretlenek.

Legelőször a Pest városi liget erdeiben fedeztetett fel, későbben a puszta- 
peszéri erdőben több példányban találtuk.

Mamesfra cavernosa Evers. (tatarozott Vetemér). V. táb. 4-ik ábr. Szárny- 
terje 1"—1" 2'".

Világosbarna, a hím meggyszín árnyalattal. A mellső szárnyak hullámvo
nala fehérsárgás, kissé íves, a szárnyak csúcsa felé egyenes szögben megtört, 
benső oldalán hat koromfekete háromszögű folttal ékesített, melyek közül a 4-ik 
s 5-ik szárny sejtben levő leghosszabb. A vesésded, kerek és csápfolt helyein, 
háromszögded koromfekete nagy foltok látszanak, melyek nagyrészt sárgafehé
ren szegélyzettek. A két harántvonal, nem annyira magában, mint inkább sötét 
szegélyzete által tűnik fel ; ezek elseje, a szárny benső szélétől a vesésded foltig 
egyenesen vonul, hol félbeszakadván, a szárny 4-ik sejtjében ismét felmerül, s 
innen a szárny külszéléhez rézsútos irányban terjed; a mellső szárnyak belszéle 
sápadtsárgás. A hím hátsó szárnyai feketeszürkék. A nőstény mellső szárnyai 
jóval világosabbak, kissé piroslók, belszélök szélesebben sárgás, hátsó szárnyai 
kevésbbé barnák, világos széles szegélyzettel.

Eddigelé csak a puszta-peszéri erdőben találtuk.
Dianthoecia Dianthi Tausch. (szegfű Magtokász). V. táb. 5-ik ábr. — Szárny- 

terje 1"—1"'.
Teste s mellső szárnyai barnák, az utóbbiak alapterüjökön sötéten elárnyé

kolt világosabb négy vékony foltocskával, közép terüjökön a kerek és vesefolt 
halavány sárgás szegélyzettel, s középeit barnás árnyalattal; csápfoltja hosszudad 
fekete, e íölött és a kerek folt alatt egy nagyobb sárgássápadt folt, mely három 
hosszú hegyes fogban végződik, hátsó harántvonala fakósárgás, barnán besze
gett, csipkés, a szárny belszélétől íves kanyarulatban a vesefolt fölött elhajlott, s 
a szárny előszélét nem érintő ; hullámvonala éles szigszeges, fakósárga, belszé-
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lén a S., 4., 5. és 7. szárnysejtben fekete ékidomu foltokkal ellátott; szegély- 
zete egybefolyó, barna kis holdacsokkal jelölt. Rojtozata világosbarna. — Hátsó 
szárnyai szennyesfehérek, szélökön széles barna ívárnyalattal, mely azonban az 
1. d. sejtben elmosódotthalavány. A szárnyak allapja világosabb, közepök táján 
mindnyája kis fekete gömbölyded folttal, szélök felé széles barna árnyalattal. 
Első életkori alakjai ismeretlenek.

A Sashegy déli oldalán és a pói pusztán találtatott augustus havában.
Dianthoecia Silenes H'ábn. (Sziléne Magtokász). — Szárnyterje 1" 2"'—1" 4'".
Barnaszürkés vegyíiletü ; hullámvonalának M idomú nyújtványa a rojtoza- 

tot érinti; a szárny töve felé három igen hegyes fekete nyílalaku rajzzal ékesítve. 
Rokon fajaitól mellső szárnyainak szabása által is különbözik, a mennyiben ezek 
szegélyzete egyenesebb s hosszabb ; legközelebb áll a Dianthoecia carpophagá- 
hoz, de ennél nagyobb, s nem oly telítettbarna, a harmadik vagy külső szárny- 
terűje kékes színbe játszó ; szegélyzete minden egyes szárnyborda között fekete 
nyílidomu folttal jelölt; rojtozata barna, a szárnyereken keresztül sárgán tarkáit.

A Bánságban Ulma vidékén jön elő.
Dianthoecia seiuncta Jlerr. Schef. (Friv. in Hit.) (különváló Magtokász). 

V. táb. 6-ik ábr. — Szárnyterje 1" l 1/*/".
Mellső szárnyainak alapszíne sárgásbarna, vagy hamvasszürke, finomabb 

fehér, vagy sápadt rajzvonalokkal s homályos sárgálló foltokkal ; a szárnyak 
közepén egy haránt barnás terű, mely a szárnyak előszélén szélesebb, azok bel
seje felé pedig keskenyebb, előszélén néha fehér, szigszegesen szegélyzett ; ezen 
terűben a vesésded és kerek foltocska fehér vonalkával körített, középeit sárga
barnás, a csápfoltocska sötétbarna ; rojtozata a szárnyereknek megfelőleg fehér
vonalas, ezen vonalkán belül, a szárny alsó harmadán 4 — 5 fekete ékecske lát
ható; a szárnyak, csúcsuk felé, egy hosszúdad világosabb folttal jelöltek. A hátsó 
szárnyak sötétebb vagy világosabb barnák, alig észrevehető haránt ívvonallal, 
mely a holdacsfolttal együtt az állápon jobban kivehető ; a mellső szárnyak al
lapja tövüktől a haránt ívvonalig sötétebb. Első életkori alakjai ismeretlenek. 
E fajt eddigelé csak a Bánátból s Törökországból kaptuk.

Thecophora fovea Treits. (hólyagos Gödrőcz). V. táb. 7-ik ábr, a. hím, b. 
nőstény, c. hernyó. — Szárnyterje 1" 4 1/2"/.

Barnaviola színbe játszó, a mellső szárnyak vesésded foltja szalmasárga, 
alaprészén barnával telített, csápfoltja sötétfekete, igen nagy, egész a hátsó ha
rántvonalig terjedő, e mögött a középterü halaványsárga ; hátsó harántvonala 
sárga, meglehetős széles; hullámvonala a 7. és 8-ik szárnysejten sárga, a szárny 
töve felé feketén csíkolt, lejebb a szárny belszéléig íves, barnafogacskás.

A hím hátsó szárnyának közepe táján egy mélyület létezik, melyben körül
belül egy rizsszem elférne, állapján e helyen egy átlátszó s kiálló hosszas hártya- 
hólyag látható. A hátsó szárnyak mind a két ivarnál világosbarnák, egy íves
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sötétebb szegély zettel, s középeit egy hasonló színű haránt ív vonallal, mely a 
hímnél a belszéltől csak a hólyagosáig terjed ; rojtozatuk meggyszínü.

Hernyója kénsárga, téglavörös hosszfoltokkal. Feje rőtszínü fekete kör, s 
honiján hasonszínü villás vonallal ; — gyűrünyei sárga s téglavörös foltokkal 
tarkáltak, kozéphátvonala kénsárga, két oldalvásti téglaszínű hosszfoltokkal, ezek 
alatt ismét egy kénsárga foltsorozat voniil végig, mely még egyszer hasonló 
iránya téglaszínüekkel határos, barnásröt lábai felett egy téglaszín szalag fut 
végig, mely felett ismét szalmasárga hosszfoltok, s ezekben a fekete pontként 
feltűnő lődörök léteznek, testgyűrünyeinek szegménye halaványbarnás, mely 
által a sárga és téglaszín hosszfoltsorozat megszakgatott ; az első gyíírűnyök 
közepén fekete apró pontok egyes szálszőrökkel kivehetők. A hernyó nyugvó 
helyzetben fejét s alsó gyíírűnyeit félre kanyarítván, s mellső lábait kiterjesztve, 
mintegy védelmi állapotban tartja.

Május elején tölgyfákon él, május vége felé levelek közé fonja magát, s 
csak septemberben alakúi át bábbá, octóberben fejlődik ki.

Ezen az európai pikkelyröpüek fajaira nézve feltűnő szárnyalkatu éjencznél, 
Isztriában Parenzóban lakó Berchtold Henrik úr egy különös tüneményt vett 
észre ; miszerént a hím repülés közben átható rezgő hangot hallat, hasonlót ah
hoz, mely a sáskák repülésénél ismeretes ; ezen sajátságot a hátsó szárnyak fenn
említett hártyahólyagcsái működésének tulajdonítja.

Ezen jellemzetes faj a budai és pécsi hegység tölgyes erdeiben állomásosán 
tenyészik.

Valeria orbiculosa Esper. (körjegyü Ardócz). V. táb. 8-ik ábr. a. hím, b. 
nőstény, — Szárnyterje 1" 4 '"—1" 6'".

Mellső szárnyai a sötétebb s világosabb árnyalatú barna talajon egy szem
betűnő kerekded nagy fehér folttal, és egy kisebb sötétkékes, fehéren szegélyzett 
körfolttal jelöltek ; hátsó szárnyai fehérek, széles fekete félkör szegélyzettel.

A hím csápjai fésűsek, fésefogacskái szürkésbarnák, a csáp gerincze fehér, 
tövön baloldali fekete szegélylyel. Falámai fehérek, csúcsukon bársonyfeketék. 
Feje barnafeketés ; nyaklója .világosbarna, a fej felé széles fehér karimával. 
1 orja fehérsárgás hosszszőrökkel födött, s minden egyes szőr egy halavány pik
kely lemezkében végződő, l  este sötétbarna, fehér szegményekkel s hasonló alfel- 
pamacscsal.

Mellső szárnyai barnafakószín vegyületüek, csúcsuk felé egy gyöngéd lekér 
folttal jelöltek, tövük közelében két párhuzamos irányú harántcsipkés fehér vo
nallal, melyek egyike csak a szárny közepéig terjed, míg a másik a szárny 
egész szélességén átkígyódzik ; kerek és vesefoltjok feketekék, fehéren környe
zett, az utóbbinak nagy része előfelé egy nagyobb kerekded fehér, előszélén sár
gás árnyalatú folttal jelölt ; innét a szárnyak széle felé ismét két haránt párhuza
mosan ívelt fehér vonal kígyódzik, melyek elseje a szárnycsúcsfoltjával, másika
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beljebb a fehérfeketén tarkáit előborda szélétől a szárnyak belső széléig vonul le, 
e fehér vonalok csipkézete fekete holdacsokkal szegélyezett : a mellső szárnyak 
rojtozata hullámzatos fehér, egy átvonuló barna vonalkával. — A hátsó szárnyak 
fehér talaján, a szárnyerek és egy félholdidomu véknyabb folt, sötétfeketék, a 
körítő széles fekete szalag, a szárny belszélén egy fehér hosszudad folt által ketté 
választott ; allapjok, a fekete széles szalagban mutatkozó világosabb fodros vo
nalka kivételével, a fellapnak megfelelő ; a mellső szárnyak allapja feketés, egy 
nagyobb feketén szegélyzett, s harántul átmetszett közép fehér folttal, az előszög- 
leten a szárnycsúcson egy középszerű, a belszélszögleten egy kisebb fehér folt, s 
ezek közt a szárnybordákon 5 kis fehér folt látható. A nőstény rajza és színezete 
a hímével megegyez, de csápjainak fürészlemezkéi jóval rövidebbek, spotrohának 
végső gytírűnye tojócsőben végződik.

Ezen igen ritka és tekintélyes faj eddigelé kizárólagos sajátja honi faunánk
nak ; lelhelye Szeged és Buda-Pest vidéke.

Luperina Zolikofferi Freyer. V. tábla, 9-ik ábr. a. hím, b. nőstény. — 
Szárnyterje 2".

Mellső szárnyai hamvasszürkék vagy hamvasfakók, selyemfényüek ; szárny- 
bordáik tisztán kivehetők, a harmadik terűn feketénpontozottak ; szárnyfoltjai 
homályosak, enyészetesek, a vesésded még leginkább kivehető világosan körített 
barna félholdidomu, a kerek folt egy hosszant nyúlt árnyéklatban mutatkozik ; 
a hullámvonal egyaránt csipkés, a szárny töve felé fogacskás, erős fekete pettyek
kel határos, a hátsó harántvonal fehéres, csipkés, két oldalvást barna foltocskák
kal szegélyzett. A szárny közép terűjén keresztül egész a szárny széléig egy a 
szárny töve felé keskenyebb, azok széle felé szélesebb árny folt terül el, melyben 
a szárny bordái sápadtfehéren tűnnek fel. Hátsó szárnyai halaványfehérek, a 
nőstényéi világosabbak, sötétes árnyívezettel, s barnás hullámos szegélyzettel.

Ezen faj alakjára és színezetére nézve igen közel áll a L. typhae-hez, de 
már felülről is, mellső szárnyainak selyemfénye s rajzának eltérése által megkü
lönböztethető ; még inkább feltűnő a különbség a két faj szárnyainak állapján, 
hol a typhae-nek szárnyai szennyesfehérek, ezéi pedig ezüstfényü fehérek, annak 
mellső szárnyai középeit barnafoltosak, hátsó szárnyain pedig 4 holdacsfolt, lát
ható, ennél az összes szárnyak allapja foltnélküli.

Ezen ritka fajt Kindermann állítólag a budai hegységben, de minden bizo
nyossággal Magyarországban 1834-ben fedezte fel, s azóta tudtomra senkinek 
sem sikerűit azt nálunk ismét fellelni.

Jaspidea celsia Lin. (magasztos Pating). V. táb. 10-ik ábr. — Szárny- 
terje 1" 7"'.

Feje, torja s mellső szárnyai malachitzöldek, ez utóbbiak a szokott szárny - 
foltok helyett a közép terűn egy szabálytalan keresztidomu rajzzal ellátvák, 
melynek két oldalágai a kerek és vesefolt árnyalatát idézik elő ; ez, valamint
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szegélyeinek foltjai, és ktilterüjén egy kis petty, rozsdabarna ; a hullámos kettős 
finom szegélyvonalka sötétbarna, a zöld színezet többé-kevésbbé fehérrel sze
gett. Mellső szárnyainak előbordája közepétől a szárny csúcsáig 4—5 hosszas 
fehér folttal jelölt. Hátsó szárnyai barnaszürkések. Nyaklóinak, válfödőinek széle 
s testének hat pamacsa halaványbarnák. Potroha rozsdabarnás.

Hernyója még ismeretlen.
Alföldi pusztáink homoktalaju erdeiben, péld. a vacsi és peszériben egy idő

től fogva csaknem minden évben, s néha több példányban is találtatott.
Hydroecici lunata Frey. (holdas Gumócz). VI. táb. 1-ső ábr. a. hím, b. nős

tény, c. báb, d. hernyó. — Szárnyterje 1" 10"'—2".
Mellső szárnyai sárgásbarnák hamvasviolaszín árnyalattal, néha aranysár

gák ; kerek, vese- és csápfoltjai fehérek vagy sápadtsárgák, a sötétebb talajon 
élénken feltűnők, a kerekfoltocska közepén egy sötét petytyel, a vesefolt korong
ján néhány átvonuló sötétebb szárnyerekkel jelölt, a csápfoltocska egy sötétebb 
keresztrajz által négy részre osztott. A szárny a hullámos és harántvonalon, tö
vén és a középterü belszélén világosabb színezetű, rojtozata sötétlő. Hátsó szár
nyai a sötétebb színezetű példányoknál homályosbarnák, a sárgábbszínüeknél 
sápadtfakók. kissé fénylők, a szárnyak allapja világos cseresznyeszínű fénylő, 
közepükön egy íves közös haránt barna szalaggal, mely némely példányoknál a 
hátsó szárnyak felső lapján is kivehető. Feje, nyaklója, vállfödői és potroha söté
tebb vagy világosabb gesztenyeszínü. Csápjai barnássárgák, a hímnél vastago- 
dottak, gúlaidomu fogacskákkal.

Ezen szép és tekintélyes éjenczfajnak mint kizárólagos lelhelye eddigelé a 
Herkules-fürdők feletti Domuglet hegye, melyen tápnövénye bőven terem, volt 
ismeretes ; annál feltűnőbb, hogy a múlt nyáron ugyanezen ritka éjencznek egy 
példánya egészlen elütő helyiségen, hol ismert tápnövénye éjjen nem terem, a 
pesti muzeum parkjában élve találtatott.

Hernyója. Feje meglehetős sárgavörös, egyes barna szőrökkel, nyakpán- 
czélja világosabb, közepén fehéren átszelt; háta halaványviolaszínü, első három 
gyurünye viaszszínü és fényű, nagyobb s kisebb fekete foltocskákkal, a negye
dik gyűrünytől kezdve a foltocskák inkább szömörcsösödnek, a szömörcsék fe
kete szőröcskékkel ellátvák, az utólsóelőtti gyurüny felül feketés. Lődörei feke
ték ; ezek mögött a negyedik gyűrünytől kezdve hátra és a hát felé egy nagyobb, 
előre egy kisebb s alatta egy kerekded fekete szemölcs. Alfelpaizskája szurok
fekete. Haslábai viaszfehérek, külszélökön barna körfolttal, s fekete talpkoszo
rúval, karmai vöröslőén övedzettek.

A hosszlevelü Kocsord (Peucedanum longifolium) gyökgumóiban él, abban 
végzi átalakulási korszakait, barnavörös bábjából september vége felé fejlődik ki.

Leucania evidens Hüb. (vörhönyös Sápatag). VI. táb. 2-ik ábr. a. hím, b. 
hernyó. — Szárnyterje P ' 3'".
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Halavány fahéj (Zimmet) színű ; feje, torja és mellső szárnyainak rajza rőt
barna ; hátsó szárnyai sötét ívszalaggal, mellső szárnyai hosszúra nyúlt, de nem 
hegyes csúcscsal. Szárnybordái, haránt- s főleg hullámvonala, mely a szárny 
elő s hátsó szélén szögletesen behajlott, a világos talajon sötétebbek, a hullám
vonal és szegélyzet közti tér világosabb ; szárnybélyegei a talajjal egyszínüek, 
finom fahéjszín környezettel ; rojtozata rozsdabarnás : hátsó szárnyai világos rozs
dabarnák, széles sötét árnyalattal, és a homályos sárgás rojtozat előtt finom vö
röslőbarna vonalkával. A szárnyak allapja halaványsárga, a szárnyak széle felé 
széles pirosló árnyalattal.

Hernyója síma, fiatalabb korában borsózöld, kinőtt állapotában testszínü 
rózsaszín tünettel, néha homályos árnyalattal ; feje s nyakpánczélja világosbar
nás. Hasa halaványzöldes, lődörei feketék. Nappal a porhanyós földben rejlik, 
éjjel a hegyi Gurgulyán (Seseli montanum) élősködik, min többször volt alkal
munk azt gyűjteni ; augustusban s septemberben él ; bábalakban áttelelvén, június
ban fejlődik ki.

A budai hegységben nem épen nagy ritkaság.
Caradrina terrea Boisd. (barna Fenyőcz). VI. táb. 3-ik ábr. a. hernyó. — 

Szárny terje 1" 1'".
Barnaszürke, szárnybélyegei enyészetesek, a hím hullámvonala finom, vilá

gos, belszéle közepe táján 3—5 élénk fekete ékidomu folttal jelölt, különben 
mindkét oldalán barnán befoglalt, a nősténynél az ékidomu fekete foltoknak csak 
gyönge nyomai látszanak, gyakran egészlen hiányzanak, harántvonalai csipkú- 
sek, barnák; szegélyzete a hímnél sötétebb, a nősténynél világosabb barna. A 
mellső szárnyak vöröslőszürkék, barna rezes tünettel, a hím hátsó szárnyai fe
héresek, szélök felé barnaszürkés erekkel és félkör szalaggal, a nősténynél ham
vasszürkék. világosabb sárgálló rojtozattal, a mellső szárnyak allapja a hímnél 
barnaszürke, csak a belszélen fehérlő ; a hátsó szárnyak előszélé sárgabarnás, a 
nőstény szárnyainak allapja valamivel sötétebb.

Hernyója a C. Kadenii hernyójához igen hasonlít, de ennek sárga hátsorpontjai 
mintegy elmosódottak, alig kivehetők, melyek a Kadenii-hernyónál feltűnők. 
Szine földszinbarnás, gyűrünyei alig észrevehető, világosabb rézsútos vonalok
kal. April s májusban többféle apró növényeken élősködik, nappal száraz levelek 
s gaz alatt lappang, éjjel táplálkozik; május vége felé a földben alakúi át bábbá.

Homoktalaju erdeinkben, például a palotaiban s puszta-peszériben jön elő.
Caradrina lenta Treits. (lassú Fenyőcz). VI. táb. 4-ik ábr. a. hernyó, b. báb. 

— Szárnyterje 1" V2'".
Homályosbarna, lilaszín tünettel, hullámvonala halaványsárgás, belszélén 

barna árnyalattal, harántvonalai barnák ; közép terűje széles ; szárnybélyegfoltjai 
enyészetesek, a kerek foltot néha egy kis fekete pont helyettesíti ; a vesefolt 
még leginkább kivehető sötétbarna, néha ez is elmosódott, vagy egy homályos



árnyfolttal borított, mely a szárny belszéle felé egyenes irányban vonúl ; a hul
lámvonal és a szegélyzet közti tér a szárnyak talajával egyszínű ; szegélyzete 
fekete kis holdacsokkal jelölt ; rojtozata egyszínű barna. Hátsó szárnyai világos- 
barnák, kissé fényesek, a mellső szárnyak allapja sötétbarna, a hátsóké valami
vel világosabb egy közép fekete ponttal.

Hernyója szürkésbarna, földszinti selymes tünettel. Feje kicsiny fekete, 
három első testgyurünyén egy feketével befoglalt halavány vonal nyúlik el, a 
többi gytírüny két oldalvást szinte feketével szegett, rézsútos halavány vonal- 
kákkal ellátvák, melyek a hát közepén, a következő gytírüny szegményén éles 
szögben érintkeznek. Lődörei kis fekete pontocskákkal jelöltek.

Ezen faj Buda-Pest környékén, kivált a rónaság erdeiben gyakori.
Perigrapha I  cinctum Sys. W. V. (I rajzu Jegyme). VI. táb. 5-ik ábr. a. 

hernyó, b. báb. — Szárayterje 1" T “.
Mellső szárnyainak talaja vöröslőbarna, bélyegfoltjai a középbordán egybe- 

folyók ; közép terűje szürkés, közvetlen finom sárga vonalkával, s e mögött szé
lesebb bársonyfekete szegélyzettel körített s egy fekvő 3-as rajzot képző, e szürkés 
terűnek közepén egy bársonyfekete, halaványsárgán beszegett szabálytalan római I 
(i) alakú rajz, a szárnyak töve felé pedig a hármas félkörvonalnak kezdetén egy ha- 
sonszínezetü kis háromszögded folt látható, a bársonyfekete szegélyzetet egy széles 
barna árnyfolt környezi ; hullámvonala a vöröslőbarnás talajon halaványsárgán 
kígyódzik át; szegélyzete a szárnybordái közt fekete pontokkal jelölt, rojtozata 
barna, sötétebb s világosabb árnyalattal tarkáit. Hátsó szárnyai egyszerű barnák, 
tövük felé világosabbak. A mellső szárnyak allapja homályosbarna, a hátsóké 
világosabbbarna parányokkal hintett, középfoltjok és íves szalaguk barna.

Hernyója az utolsó vedlésig zöld, keskeny fehér oldalszalaggal ; a negyedik 
vedlés után. bábbá alakulása előtt néhány nappal, rózsapirosság ömlik el egész 
testén. Feje s melllábai mézsárgák, nyakpánczélja sárgás, testének pirostalaju 
felülete finom barna parányokkal hintett ; a nyakpánczéltól a test végéig egy közép 
világos sárga vonal húzódik ; a has feletti oldalvonal szinte sárga, e fölött látha
tók a sötéten körített fehér lődörök. A közép hátvonal és oldalszalagok közt is
mét egy keskenyebb, a szegményeken enyészetes sárga vonal vonúl végig; 
szegményei sápadtsárgák.

April s májusban a sikkantyús Csükül ö-n (Centaurea scabiosa) él ; nappal a nö
vény levelei vagy közeli moh közt elrejtodzvén, éjjel táplálkozik ; átalakulása bábbá 
a földben történik, bábja barna, kékesderes, a tavasz első meleg napjaiban fejlődik 
ki, ekkor a bndai hegység aljában szőlőgarádok tövében száraz levelek alatt el_ 
bújva, de főleg mélyebb árkok partjain, ezek árnyékos oldalán nem ritkán található.

Cosmia abluta Hiib. (tiszta Diszme).
Szürkefehér vagy zöldessárgába játszó ; barnás parányokkal hintett mellső 

szárnyainak két harántvonala feltűnő, belszélökön barnák, külszélökön fehérek,
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ezek elseje csaknem egyenes szögben törik meg, mig a másik csak erős görbületet 
képez. A szokott szárnyfoltokból csak a vesésded telített színezettel tűnik fel, mi 
főleg a szárny belszéle felé észrevehető ; a hullámvonalnak, valamint az árnyterü- 
nek csak gyönge nyoma látszik ; rojtozata alapja vöröslő, pontozatlan. Hátsó 
szárnyai világossárgaszíirkések, előszélökön és szegélyzetökön világosabbak s 
egy vékonyíves vonallal ellátvák, a nősténynél kivált rojtozatuk felé barnább 
árnyéklattal. Allapjok fehér, a szárnyak töve felé egy vagy két harántíves vo
nallal, a mellsők közepén egy barnás folt.

Hernyója májusban és júniusban füvön s nyárfákon élősködik ; színe zöld 
kénsárga oldalvonalokkal és fehéres parányokkal.

Alföldi pusztáink homokostalaju nyár- s jegenyefa erdeiben él ; Pest és 
Palota határában hasonló helyiségen szinte tenyészik.

Orrhodici Veronicae Hübn. (csalárd Bujkász). VII. táb. 1. ábr. a. hernyó. — 
Szárnyterje 1" 4"'.

Mellső szárnyai előrefelé szélesedők, csúcsukon hegyezettek, világosabb 
vagy sötétebb rozsdabarnás színvegyülettel, és fehérlő finom bordavonalokkal, 
harántvonalai és a középterü homályos szürkésbarna ; a hullámvonal keskeny, 
világos, kissé ívelt, a szárny töve felé rozsdavörös holdacsokkal szegélyezett, 
melyek a szárny töve felé ismét világosabb színnel környezettek, mi által oly 
vonalt képeznek, mely a világosabb szárny bordák által megszakgatva, a hullám
vonalat elosztani látszanak ; a vesefolt a szárny belszéle felé sötétebb, de nem 
fekete, külszélén, valamint a hosszas kerek folt is , rozsdabarnával beszegett, 
mindkettejének közepe egy-egy világossárgás petytyel ellátva. A szegélyvonal 
előtt világosabb talajon minden pár borda között egy finom fekete világosan 
környezett folt látható ; a hátsó szárnyak rojtozata halaványvörös. A szárnyak 
állapján a középfolt és szegély között, két sötétebb íves vonal látható, a szegély- 
zet előtt több fekete pontok mutatkoznak. Feje élénkebb színezetű mint torja.

Ezen faj rozsdabarna színének világosabb vagy sötétebb árnyalatára, vala
mint szárnyainak erősebben vagy gyöngébben kifejezett rajzára nézve igen vál
tozékony, miért is rokon fajaival gyakran összezavartatott. Hernyója barnás, 
sötétebb vagy világosabb árnyalattal, számos apró halavány pontocskákkal, és 
három homályos hátvonallal, melyekből a két szélső néha egészen hiányzik. 
Feje, nyakpánczélja, farfödője sötét, lődörei telített barnák; hasa világosszürkés. 
April- s májusban különféle apró növényeken élősködik, júniusban a földben 
bábbá alakúi, octoberben pillévé fejlődik, midőn is lombos erdeinkben száraz 
levelek alatt lappang.

A budai erdőség idézett helyiségén nem ritka.
Scotochrosta pulla Syst. W. V. (hamvas Czobony). VII. táb. 2-ik ábr. — 

Szárnyterje 1" 8y2'".
A mellső szárnyak hamuszín talaja szabálytalan fekete vonalakkal s fehér
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foltrajzokkal tarkáit ; bélyegfoltjai alig kivehetők ; alapterüje sötétbarnán elárnyé
kolt, közép terűjén a vesefolt helyén egy elmosódott világos sárgabarna folt, e 
mögött a szárny közép sejtjén, egy szabálytalan fehér folt terűi el, mely az emel
kedett szárnybordákon legfehérebb ; hullám- és harántvonala sötétbarnán szig- 
szegesen szegélyezett, közöttük a szélső terű világosszürkés, a barna külszélben 
egy W alakú rajzot képző ; szegélyzete a bordákon kis fehér pontocskákkal je
lölt. Hátsó szárnyai fehérek, barnás bordákkal és finom barna szegélyvonalkával, 
rojtozatuk tiszta fehér, a nősténynél barna parányokkal hintett, sötétebb szárny
erekkel és rojtozattal. Közép holdacsuk és íves csíkjok hiányzik. A szárnyak 
allapja fénylőfehér, közepöktől szélök felé erős barna bordákkal jelöltek.

A budai hegység tölgyes erdeiben gyakori.
Cucullia fraudatrix Evem. (csalfa Csuklyász). VII. táb. 3. ábr. — Szárny- 

terje 1" 4'".
Mellső szárnyai hamvasszürkék, sötétbarna csíkokkal és három fekmentes 

fekete folttal jelöltek. A szárny tövéből az alapterüben egy fekmentes fekete szé
lesebb vonal látható, mely véknyúlva az előharántvonalig terjed, ez alatt köz
vetlen a szárny tövénél egy kisebb fehér folt létezik; az előharántvonal a szárny 
előszélétől eredvén, egy fehéren szegett rézsútos fekete csíkként tűnik fel ; a ke
rek folt helyén, a szárny előszélétől a középbordáig egy rézsútos széles fehér 
csík vonúl át, mely a közép sejtben, a kerek folt helyén egy tojásdad szürke 
foltot körit be, ezen fehér csík és a vesefolt közti tér sötétbarna ; a vesefolt enyé- 
szetes, hamuszinü, kissé világosan szegélyezett; a hátsó harántvonal a szárny 
belszélétől feketecsipkésen kezdődvén, annak mintegy feléig terjed ; a hullámvo
nal helyén három fekmentes fekete h0sszas folt látható, ezek elseje az 1. 6. 
szárnysejtben a második borda közelében, a második a leghosszabb, a szárny 
4-ik, a harmadik a szárny 6-ik sejtjében helyezett ; ez utolsó és a szárny előszélé 
között még két egymáshoz igen közeledett finomabb fekete vonal kivehető ; sze
gélyzete hamvas, rojtozata barnás osztályozó vonalkával ellátott ; hátsó szárnyai 
szürkék, fehér rojtozatuk előtt barna íves árnyéklattal.

Magyarország délkeleti részében, a Szerémségben és Bihar megyében jön elő.
Cucullia formosa Rogenhofer*). (ékes Csuklyász). VII. táb. 4-ik ábr. — 

Szárny térj e 1" 2"'.
Mellső szárnyai fehéresszürkék, kékesbe játszó élénk tünettel, tövüktől a 

széles középterüig sárgabarnás belszéllel, alapvonaluk fekete, előfelé nyilas, kö- 
zépterüjök sárgabarnás vegyületü, sötétebb íves szegélyzettel ; vese-és kerekiolt- 
jok sápadtrozsdaszínü, egy-egy fekete látabbal (pupilla) jelölt; a szárnyak kül- 
széle a középterütől kezdve finom vonalokkal, s a rojtozat előtt számos apró fe
kete pontocskával ékesített. Allapjok fénylő fehérhamvas, a szárny csúcsa és
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belső széle felé fehérebbek. A hátsó szárnyak fölül tisztafehérek, fényesek, roj- 
tozatuk felé kissé homályosak. Feje feketeszürkés, a homlokon sötétebb szőrözet- 
tel fedett. Csápjai barnásak, tövükön fehérpillások, a törj és vállfödők fehérszür
kék, egyes fekete pikkelyekkel ; a test háta halaványszürke, egyes fekete szőrök
kel, és négy pontidomu fekete szőrpamacscsal ; hasa világosabb fehér. A nőstény 
csak kevésben különbözik a hímtől, általában valamivel nagyobb, mellső szár
nyainak árnyterüjén több feketeséggel, rojtozatának élénkebb fekete pontoza- 
tával, és hátsó szárnyainak szélén barnásszürke félkörü árnyalatával tér el.

Ezen új faj Pécs vidékén fedeztetett fel, s eddigelé csak három példányban 
találtatott, melynek egyike a magy. nemzeti muzeum gyűjteményét díszíti.

Encarta virgo Treits. (szűz Jelke). VII. táb. 5-ikábr. — Szárnyterje 1" 2‘".
Mellső szárnyai kékesszürkék, lilaszin tünettel, vesésded és kerek foltjai 

rézsútosak, a közép főbordán egymást érintők, a két fehér és íves harántvonal a 
szárny belszélén egy tompa szögben egybefolyó, a külszéli harántvonal az 5-ik 
bordán egy ívet, a 8-ikon egy éles szögletet képezvén, a szárny csúcsáig terjed, 
hol három enyészetes ágazatban végződik. A szárnyak középterüjén két három- 
szögded kávébarna folt látható, melyek nagyobbika a szárny előszélétől széle
sebben kezdődvén, a fehéren környezett vesésded és kerek folt és a belső haránt
vonal közt helyezett ; külterüje lilahamvas, a szárny vöröslőbarna széles szegély- 
zetével, és a fehér harántvonallal befoglalt; ennek csaknem közepén a szárny 
csúcsától azok belszéléig vonúl le a kissé íves világosabb hullámvonal. Rojtozata 
halavány fehérlő. Hátsó szárnyai barnásfehérek, tövük felé világosabbak, alapjo- 
kon igen kivehető íves vonallal. Csápjai igen röviden pillázottak, egyes ízeik két 
hosszabb sertével ellátottak.

Leihelye hazánkban Futak vidéke, ezenkívül még déli Oroszországban és 
keleti Sibériában is észleltetett.

Plusia cheiranthi Tauscher. P. Eugenia Evers. (fajtlinka Ejdísz). VII. tábl.
6-ik ábr. a. hernyó, b. báb. — Szárnyterje 1" 2'"

Fémfolt nélküli. A mellső szárnyak olajzöldes talajon pirosló árnyalatuak, 
tövükön és csúcsuk közelében világosabban környezett fahéj- (Zimmet) barna 
folttal jelöltek ; hátsó haránt és hullámvonala a külszél felé a 6-ik szárnybordán 
éles szögbe hajlottak s fehéren szegélyzettek, a hullámvonal csak a szárny elő- 
és belszélén fehér ; a harántvonalak finomak, kettősek, a hátsó a belszéltől előre
felé. a 6-ik szárnybordáig csaknem egyenes, itt éles szögbe hajlott, s innen a 
külszélig ívesen vonúl. A középterünek előrésze pirosló, a belszél felé olajzöldes, 
e terűben a vese és kerek folt körvonalai tűnnek fel ; a szárnyak csúcsán és tö
vén létező fahéj- (Zimmet) vagy kávébarna foltok, csaknem közepök táján egy 
finom fehér vonal által átszeltek. A szegélyvonal sötét, csaknem egyenes. A roj- 
tozat vöröslő világosbarna. Hátsó szárnyai sárgabarnák, szegélyzetök s két íves 
vonaluk homályosbarna. A szárnyak allapja világosabb barnasárga, sötétebb
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íves félkörszalaggal. Fejes nyaklói rozsdabarnák, az utóbbiak világosan szegély- 
zettek, vállfödó'i halaványabbak, rozsdabarnán szegettek. A törj egy és a potroh 
két pamacsa liegyökön rozsdabarnák.

Hernyója hat pár lábú, araszló, rezecszöld, fehéren tarkáit, a Plus, concha 
hernyójához igen hasonló, de kissé homályosabb zöld, s fején a fekete rajz erő- 
sebb. A test első három gytírünye a többieknél jóval véknyabb, három párhuza
mos fehér vonallal, melyek a test szegményei által megszakgatottak ; a többi 
gyűrtinyök a háton kiípidomuak, a végigfutó fehér oldalvonalig szögletesen félig 
zöldek, félig fehérek, a gyűrünyök mindegyike öt fehér ponttal jelölt, a 
szegmények sötétlők. A fehér oldalvonalban a lődörök finom feketével környe
zettek. Mellső 6 lábai világosbarnák, a hátsók zöldek. A hernyó kiskorában táp- 
növényén fonadékban rejtőzik, s csak későbben mutatkozik szabadon annak le
velein vagy szárán. Átalakulása bábbá, mely hátán fekete, különben zöld, junius 
elején levelek közt fehér fonadékban megy véghez. A hernyó májusban a harang 
Czámolyon (Aquilegiavulgaris), vagy a sárga Virnánczon (Thalictrum flavum) él.

E ritka fajt Náthly József Temesvár vidékén fedezte fel.
Plusia modesta Hübn. (szerény Ejdísz). VIL táb. 7-ik ábr. a. hernyó, b. báb. 

— Szárnyterje V1 2"'.
Feje s vállfödó'i szürkés-zöldek, nyaklója halaványsárga fehér szegélyzettel, 

teste halaványzöldes, három rozsdabarna pamacscsal. Mellső szárnyai barnás- 
olajzöldek, ércztünetüek, fehéres harántvonalokkal ; hullám-és harántvonalai ket
tősek, párhuzamosak, halaványfehérek, előharántvonala a szárny külszéle felé 
egy éles szögbe kinyújtott s széles barnás árnyalattal határos, mely a középte- 
rünek belszélét. képezi, ezentúl a szárny széle felé a közterü világosabb, s kissé 
rózsaszínbe játszó, mígakülszélenismétsötétebb ; — hátsó harántvonala a szárny 
csúcsa és előbordája alatt kezdődvén, kettős fehéres vonalba foglalva a szárny 
belszéléig ívesen vonúl, e közt és a hullámvonal közt a szárny belszélén egy 
rozsdasárgás szabálytalan háromszögded folt létezik, hasonló színezetű kisebb a 
külterün a szárny szegélyzetéhez közel látható ; szegélyzete halaványfehér vonal
lal jelölt ; rojtozata barnás-zöld, alig észrevehető világosabb osztályozó vonallal : 
hátsó szárnyai sötétbarnák vöröslő tünettel, tövük felé világosabbak. A szár
nyak allapja sárgásbarna, sötétebb íves közép szalaggal.

Ezen faj a Plus, illustris-hoz igen hasonlít, de annál jóval kisebb, hullám és 
harántvonalai kevésbbé ívesek, s ezek a szárny előszéléig nem terjednek mintáz 
illustrisnál, az illustris szárnyainak vörös rajza a modestánál hiányzik.

Hernyója az illustris-étól egészen különböző 5 első életkorában csaknem 
egészlen fekete apró szömölcsökkel s egyes szőrökkel fedett, későbben a sötét
zöld szín túlnyomóvá kezd lenni, míg tökéletes kinőtt korában fehérhomályossá 
és kékestünetü halaványzölddé válik. Feje halaványfehéres, két oldalvásti fényes 
barna vonallal 5 a test első gyűrünyén 16, a második és harmadikon 12 és 4 ol-
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dalvásti, a negyedik és következők felső részén 4, és minden oldalon 6 szömölcs 
látható, minden szömölcs közepéből egy-egy hosszas halavány puha szőrszál 
nyúlik fel. Lődörei kis fekete köröket képeznek. A hernyó átalakulása előtt lát
hatólag sápadtabbá lesz. — Kis korában a saja Gálna (Pulmonaria mollis) mint 
kizárólagos tápnövénye virágaiba vagy gyökleveleibe befonva rejtőzik, s csak 
utolsó vedlése után jelenik meg szabadon a növény szárán vagy levelein. Ezen 
faj igen sokat szenved az élősdi ichneumonoktól, annyira, hogy némely évben 
60—80 századrésze esik ezek prédájává. Átalakulása egy fehéres, gyönge fona
dékban történik, halaványsárgás és barna árnyalatú bábjából 14— 16 nap múlva 
fejlődik ki.

A budai hegységben gyakori.
Heliodes rupicola. Syst. W. Ver. (rajongó Napócz). VII. táb. 8-ik ábr. —■ 

Szárnyterje 8 */2
Sötétbarna, feje s nyaklói arany- vagy narancssárgák, rojtozata fehér, apró 

fekete pontokkal tarkáit. Mellső szárnyai aránylag igen szélesek, sárga s kékes 
parányokkal behintettek, hullám- és harántvonalai feltűnően szigszegesek, az előbbi 
a belszéltől a külszélig kígyódzva, mintegy közepéig kékeshamvas, azon túl a 
külszélen világosabb fehérlő. A szokott szárnyfoltok a közép terűn elmosódottak. 
alig kivehetők, a rézbarna külterüben három igen kicsiny pont látható. Hátsó 
szárnyai feketebarnák, sárgán hintett szegélyzettel. Allapjok feketebarna, mellső 
szárnyainak külterüjén világosabb árnyalattal. Az egész állatkán általában bizo
nyos bársonyszerü fény vehető észre. Teste rövid kúpos sötétbarna, a hímnél 
fehérsárgás pamacscsal, a nősténynél tojócsőben végződő.

A fennemlített színezet csak is a fris, ép példányoknál van meg, több napi 
repkedés után e színek elavúlnak vagy lekopnak, midőn is az egész állat, rojto- 
zatát kivéve, csaknem egyszínű feketebarna. — E fajnak első életkori viszonyai 
még ismeretlenek. Meleg májusi napokban a verő napfényben az illatos kakukfű 
virágján repdes.

A budai hegység délkeleti részén néha gyakori.
Heliothis cognata Frey. (kákics Napiász). VII. táb. 9-ik ábr. a. hernyó, b. 

báb. — Szárnyterje 8"'.
Feje, torja és mellső szárnyai sárgazöldes olajszínüek, középterüjén egy ha

lavány harántszalag vonúl át, melyben a fehéres vesefolt kivehető, ez alatt és fe
lett a szárny elő- és belszélén egy-egy sötétebb folt látható ; a szárny tövétől 
mintegy harmadáig sötét olajszínü ; a hullámvonal helyén a szárny előszélétől 
a belszélig egy olajbarna, e mellett pedig a szárny szegélyzete felé egy világo
sabb szalag nyúlik el : hátsó szárnyai feketék, közepökön egy íves fehér szalag
gal, mely egész a belszélig terjed ; rojtozata tehér. A szárnyak allapja fehér, tö
vükön és külszélök felé feketék, a mellső szárnyak középtáján egy négyszögded 
fekete folttal jelöltek, a fekete szegélyszalag minden egyes szárny széléig terjed.
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Ezen faj első pillanatra a Hel. carduitól alig megkülönböztethető, de tüze
tesebb egybehasonlítás után kitetszik, hogy a szóban levő faj mellső szárnyainak 
középterüje fehéren szegélyezett, mi a /i. cardui-nál hiányzik ; hátsó szárnyainak 
közép szalagja fehérebb, szélesebb és egész a fehér belszélig terjed, míg a cardui- 
nál a közép fehér szalag halaványabb, és a fekete belszél előtt megszűnik ; a 
hátsó szárnyak állapján a kákics Naplász-ná\ a széles fekete szalag az egész szár
nyat szegélyezi, míg a E. carditi-nál az a szárny szélének csak két harma
dára terjed.

Hernyóját 1832-ki september elején a Rákos mezején a homoktalajon termő 
káka Kákics-on (Chondrilla juncea) fedeztem fel először ; ez barnásszürke, hátán 
kettős, párhuzamos sötétbarna hosszvonallal, oldalain szélesebb feketés sávval, 
testének minden egyes gyurünyén a közép vonal közelében világosabb talajon 
egy-egy fekete pont látható, oldalsáva minden gyfírünyön a fekete pontoknak 
megfelelő egy-egy fehérszürkés folttal jelölt. Feje sárgabarnás, hasa fehérszür
kés. Bábja sárgabarna, melyből a pille a jövő év julius és augustus havában 
fejlődik ki.

Homoktalaju rónáinkon, hol tápnövénye terem, nem ritka.
Chariclea purpurites Treits. (bíbor Kecsér). VIII. táb. 1-ső ábr. a. hernyó, 

b. báb. — Szárnyterje 1" 2/'/.
Mellső szárnyai fakó vagy olajzöld talajuak, melyen a bíborvörös szín gyön

gébb vagy erősebb árnyalatban ömlik el ; ezen szín a hátsó harántvonaltól a 
hullámvonalig homályosabb, a harmadik terűn, kivált a belszél felé, élénkebb 
bíborvörös, a közép árny terű helyén egy éles egyenes vonal nyúlik el. Hátsó 
szárnyai barnák, széles árnyszalaggal és pirosló rojtozattal. A mellső szárnyak 
bíborvörös színvegyülete elterjedésére éB hathatóságára nézve igen változékony, 
némely példánynál a szárnyak egész felülete bíborvörössel van elárasztva, 
míg másoknál az korlátozva, ugyanezen szín néha telített sötétes, máskor ismét 
sokkal világosabb. — Ezen faj, nagyságára és szárnyainak rajzára nézve, a 
Eydroecia marginata-hoz legközelebb áll.

Hernyója hengerded, vörös vagy zöld; e színek hathatóságukra nézve válto
zékonyak, világosabb vagy sötétebb árnyalatuak, s a hernyó kis korától minden 
vedlés után állhatatosan megmaradnak. Feje s nyakpánczélja sötétbarna, a test 
szegményei szinte barnák, hátának közepén s két oldalvást egy-egy barna hossz
vonal fut végig, mely halaványan szegélyezett; minden egyes gytírünyön az ol
dalvonal felett két, s alatta ismét két világosan környezett fekete pont látható ; 
a has oldalán a lábak felett egy sárgálló hosszsáv fut végig- Lődörei fekete pont
tal jelöltek.

Ezen fajnak kizárólagos tápnövénye az Ezerjó (Dictamnus albus), melynek 
főleg éretlen magvát és magtokjait fogyasztja; május és junius elején csak 
tápnövényén található, junius végén a földben világosbarna bábbá alakúi át ;
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áttelelvén, ápril s május elején fejlődik ki. Ámbár tápnövénye a birodalom és 
Európa más tartományaiban is gyakori, mindamellett ezen faj hazánkon kívül 
másutt nem észleltetett rajta.

A budai hegység délkeleti részén gyakori.
Acontia titania Esper. (titán Sugarász). VIII. táb. 10-ik ábr. — Szárny- 

terje 1" 1'".
Mellső szárnyainak előszélé három negyedrészben, tövüktől pedig csaknem 

félig tejfehérek, azon túl feketék ; a fehér és fekete színek közti térek, a szárny 
előszélé közepén egy négyszögded folt, és az, mely a vesefoltot helyettesíti, olaj
sárgás tünetüek, a hullámvonal piros és kékszín vegyületü ; rojtozata tisztafehér, 
csak a szárny szögletén és csúcsa felé csekélyebb kiterjedésben barna. Hátsó szár
nyai fehérek, széles fekete szegélyzettel s közép íves szalaggal, mely a szárny 
belszéle felé szakadozott, s gyakran a szárny tövéig felvonuló. Teste s torja tiszta 
vagy hamvasfehér.

Ezen faj hazánkban eddigelé csak két helyen, nevezetesen Ulma vidékén 
néhány, és a peszéri erdőben egyes példányokban észleltetett.

Freyer munkájának Vl-ik kötetében az 533-ik táblán Acontia titania név 
alatt van annak pilléje és hernyója lerajzolva; azonban a kép után Ítélve ez csak 
a közönséges Acontia solaris-nak válfaját ábrázolja : minek következtében a rajz
ban adott hernyót sem lehet az Acont. titania hernyójának elismerni.

Thalpocliares arcuina Hübn. = inamoena Hübn. (komor Hevenyőcz). VII. 
táb. 11-ik ábr. — Szárnyterje 1" 2"'.

Barna vagy halaványszürke, közép terűje külszélén egy világosan szegett, 
középeit tompa szöget képző barna vonallal, mely a szárnyat mintegy két térre 
osztja; az alapterübenegy, néha csak néhány pont által képviselt megszakgatott 
harántvonal kivehető, a középterü bélyegfolt nélküli, hullámvonala szigszeges, 
belszélén a szárny közepe táján kiívelt s legfeketébb, a külterüben a szárny elő
szélétől egy finom barna vonalka enyészetesen kígyódzik alá ; szegélyzete finom 
fekete vonallal jelölt, mely a szárnybordákon kissé vastagodott ; rojtozata széle, 
hamvasszürke ; hátsó szárnyai tövük felé világosbarnák, két keskenyebb és egy 
a fekete szegélyzettel érintkező szélesebb és sötétebb barna íves szalaggal, ez 
utóbbi és a közép szalag közt a halavány talajon egy szabálytalan négyszögded 
barna folt látható. Szegélyzetök keskeny, fekete ; rojtozatuk barna. A szárnyak 
allapja általában világosabb fakóbarnás, a mellsők csúcsa, külszéle és két kurta 
harántcsíkja sötétbarna, a hátsók két enyészetes íves barnás vonallal. A nőstény 
közönségesen kisebb, fris példányoknál sötétebb s élénkebb színezettel.

Gyérnövényzetü kopár dombjainkon júliusban található.
Thalpochares pannonica Freyer. (pannoniai Hevenyőcz). VII. táb. 12-ikábr. 

a. hernyó, b. tömlője, c. báb. — Szárnyterje 9"'.
A mellső szárnyak, tövüktől mintegy közepökig, élénk czitrom- vagy na
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rancssárgák, külszélöktől közepükig piroslószürkekék tünetüek, ezen terűn egy 
fehérlő hullámzatos harántcsík vonul át, mely a szárny hegye felé mintegy két 
rövid ágra oszlik, a szárny csúcsa sötétebb foltocskákkal jelölt. A hímnél a sárga 
terűn egy-két kis fekete pontocska tűnik fel, mely a nősténynél többnyire hiány
zik. Hátsó szárnyai barnásszürkék, szélök felé sötétebb árnyalattal. Alulról mind 
a négy szárny szürkés, kissé fénylő, közepökön s szélökön sötétebbek. E faj szí
nezetének árnyalatára nézve meglehetősen változékony. Feje, torja s fonalidomú 
csápjai sárgállók, potroha kissé vereslő hamuszínü. Junius közepe táján s még 
azon túl is, a puszta-peszéri, monori s más liomoktalaju vigály erdeink tisztásain 
található.

Ezen nem néhány fajának első életkori alakjai s azok átalakulási módja csak 
a legközelebbi időkben lett ismeretes ; legelőször is a Thalpoch. rosina Ion Hornig 
által Bécs vidékén felfedezve, csakhamar azután nálunk s általam a Thalpoch. 
pannonion, purpurina és amoena hernyói és átalakulási viszonyai fedeztettek fel. 
A Thalp. pannonica elsőkori alakjai felfedezéséről, a magyar akadémia, szakosz
tályi ülésében már 1857-ben tettem említést, 1858-ban Hornig ugyan e tárgyat 
magyar adatok nyomán a bécsi rovarászati folyóiratban részletesen írta le.

Hernyója kinőtt korában */2— 3/4 htivelyknyi, meglehetős duzzadt, feje felé 
módjával, végszegményei felé gyorsabban keskenyülő. Feje kerekded, kicsiny? 
sötétbarna, tülkanyagu, itt-ott egyes szőröcskékkel ellátott ; a fej hosszában egy 
mélyedett vonal, mely közepétől előrefelé villásan oszlik szét, ez eloszlási ponton 
egy mélyedett harántvonal látható. Nyakpánczélja homályosbarna, hátsó részén 
két közepett szétváló dudorkával, mindkét oldalán rövidke, íves vonallal, nyolcz 
feketés szömölcscsel, s hátsószélén hasonló színű több apró foltocskával jelölt. 
Teste sápadt testszínü, első három gyűrtinye kissé sötétebb, a hát közepén a 
nyakpánczélon is átvonuló világosabb hosszvonallal ; a második és harmadik 
gyűrünyön öt haránt irányú s ezek előtt két oldalvásti fekete szömölcscsel, a 
negyedik gyűrünytől kezdve a közép hátvonal két oldalán minden gyűrünyön 
három fekete szömölcs látszik, ezek elseje a hátvonalhoz legközelebb esik. A 
lődörök vörösbarnák, elüttök, mögöttök, fölöttök és alattok egy-egy aránytalan 
nagyságú szömölcscsel. Lábai hat párból állanak, az első melllábak első íze ket
tős, a többieké egyes szömölcscsel jelölt, a hasgytírünyök mindegyikén haránt 
sorozatban tíz sötét szömölcs, közepökön pedig egy világosbarna folt látható. A 
szömölcsök általában egy szál világos finom szőrrel ellátvák. A mellső lábak 
végízei tülkállományuak, világosbarnák, első ízeiken élűiről befelé egy sötétbarna 
rövid harántcsíkkal ; a két pár hasláb talpkoszorúi, valamint a tolólábak is vörös
barnák, ezenkívül a haslábak töve kifelé három apró pontocskával jelölt. A báb 
hengerded, barnássárga, fényes, igen mozgékony testgyűrüi segélyével tömlőjé
ben alá s íel képes mozogni ; tömlőjéből kivétetvén, vagy történetesen kiesvén,
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abban többé veszteg nem marad, visszatétetvén ismét kitolja magát, s ily eset
ben csak ritkán fejlődik ki tökéletes pillévé.

A hernyó májusban s junius első felében a homok Gyopáron (Gnaplialium 
arenarium) él ; első életkori szakaszait, valamint átalakulási stádiumát is egy fo- 
nadékos tömlőben végzi, ez a Gyopár gyöklevelei által fedve, s a gyökön fonva, 
avval együtt magába a laza homokrétegbe nyúlik be, honnan a hernyó csak 
éjenként jön elő táplálkozni. — Bábjából 14 nap alatt fejlődik ki; ezen sebes 
átalakulásból értelmezhető, hogy ezen fajt ugyanazon egy időben mind a három 
korszakban, úgymint, hernyó, báb és pille alakban volt alkalmam észlelni.

Thalpochares communimacula Syst. W. V. (közfoltu Hevenyhez). VII. táb. 
13. ábr. a. hernyó, b. báb. — Szárnyterje 1" 9'".

Világostestszínü rózsaszín tünettel, mellső szárnyainak közepén a belszélen 
egy fehéren szegélyezett nagy fahéjszínü folt tűnik fel, mely az állat nyugvó 
állapotában a két szárny belszéleni érintkezése által egynek látszik. Bélyegfolt
jainak nyoma alig látható, a vesefolt helye egy parányi fehér holdacs-forma rajz
zal jelölt, hullámvonala fehérlő, igen enyészetes ; szélsőterüje olajbarnán elárnyé
kolt, előbordája a hullámvonal irányában és a szárny csúcsa felé rövid fehér 
vonalkákkal ellátott ; rojtozata széles homályosbarna ; hátsó szárnyai alul-felül 
rajz nélküliek, allapjok a szárnyak töve felé világosabb, szélökön piros árnyalattal.

Hernyója bár alakjára s életmódjára nézve az eddig ismert Hevenyőczök 
fajaihoz némileg hasonló, tápszerére nézve azonban egészen eltérő, mennyiben 
ez nem növényi, hanem állati táplálékkal él. Teste domború, puha, redős, hala- 
ványrózsaszínü ; fiatal korában puha, teknősidomu fonadékkal fedett, melylyel 
együtt időről-időre tápláléka után tovább halad ; eledele azon Pirék (Coccus) 
faj (Lecanium persicae Burm.), mely a tövisbokor és baraczkfa kérgét néha na
gyobb mennyiségben ellepi, s azokon sötétbarna fényes szömölcsökként látható. 
A hernyó átalakulása júniusban magán a fa kérgén, főleg annak ágvilláiban 
történik, ekkor már fonadéka szilárd, s a kéreghez igen hozzá erősített.

Ezen faj a kertekben az elhanyagolt baraczkfákon, a szabadban a kökény- 
bokor törzsén található. Buda-Pest, Pécs és a Mátra vidékén gyakori.

Erastria obliterataRamb. =  E. Wimmeri. (fátyolosLedérke). VII. táb. 14. ábr. 
— Szárnyterje 101/2

A mellső szárnyak piroslószürke gyöngyszín talaján, az ívesen hajlongó 
haránt- és hullámvonalak fehérek, az utóbbi a szárny belszéle közelében éles 
szögben tört ; a szárny alapterüjében egy-két sötétbarna pont, azon túl a homá
lyos előharántvonal, a sötétebb középterüben ismét egy hosszasbarna petty, a 
vesefolt helyén pedig egy világosrozsdaszínü, s ez alatt egy hosszas fekete folt 
látható ; rojtozata fehéres, a szárnybordákon barna pontokkal tarkáit. Hátsó 
szárnyai kissé fényesek, szürkék, a hímnél világosabbak, a nősténynél sötétebbek,
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szegélyzetök barnás, rojtozatuk világosszürke ; allapjok fehérszürkés, sötétes bor
davonalakkal.

Ezen ritka fajt Kindermann a Szerémségben, Cserevics vidékén találta, hol 
nyúlánk, zöld s fehér vonalas hernyója a bárány Ürömön élősködik. Ezen lei- 
helyén kivül mint igen nagy ritkaság déli Tyrolban is észleltetett.

Mesotrosta signalis Treits. (fehérjegyü Legeny). VIL táb. 15-ik ábr. — 
Szárnytérje 9'".

Homályosbarna, rezes tünettel ; mellső' szárnyainak kerekfoltja aranysárga 
kis pontként, vesefoltja tisztafehér petty idomban tűnik fel; a három íves hullám
vonal és a szegélyzet közti tér egy világossárgás tünetü szalagot képez ; első ha
rántvonala nem kivehető ; rojtozata aránylag széles, középett egy sötétebb vonal 
által elosztott : hátsó szárnyai világosbarnák. Állapja sárgásbarna, a mellső szár
nyakon a hátsó harántvonal, a kerek és vesefolt helye világos fehérlő. Első élet
kori alakjai ismeretlenek.

A budai hegység déli lejtőin kisebb térekre korlátozva nappal repdes.
Metopomia flava Hüb. (világossárga Amka.) VIII. táb. 2. ábr. a. hernyó, b. 

báb. — Szárnyterje 11'".
Halaványkénsárga, mellső szárnyainak bélyegfoltjai helyett a szárny kö

zepén egy fekete pont látható, szegélyzete rozsdasárga, rojtozata halavány sárga, 
hátsó szárnyai, rojtozatukat kivéve, szürkésfeketék ; a mellső szárnyak allapja 
telítettbarna, csúcsuk felé halaványsárga folttal jelöltek, a hátsóké sárgásbarna 
árnyalattal.

Hernyója egy hüvelyknél valamivel hosszabb, sima, egyes szőrcsékkel vi
lágos szürkekékes tünettel, hátán és világossárga oldalán homályos ólomszín 
árnyalattal. Feje mézsárga, melllábai feketék, hasa sárgásfehér, oldalain rozsda
vörös árnyalattal. Lődörei feketék ; nyakpánczélja barna, fényes ; bábja világos- 
barna, fején kis nyújtványnyal ; a föld szinéhez közel, földes fonadékban telel, s 
a következő év május és junius havában fejlődik ki. Julius és augustusban a 
mezei Sarkvirágon (Delphinium consolida) él.

A budai hegység déli lejtőin s azok tövében a lapályon nem ritka.
Catocala hymenea Syst. W. V. (kökényi Csalang). VIII. táb. 3-ik ábr. a. 

hernyó. — Szárnyterje l w 6'".
Mellső szárnyai hamvasszürkék, rézsútos és haránt fekete s barna rajzokkal^ 

a hátsók telítettsárgák, két fekete íves szalaggal, farszögletökön egy négyszög- 
ded fekete folttal. Feje és nyaklói barnaszürkék, az utóbbiak kettős barna sze- 
gélyzettel, a potroh tövénél egy sárgabarnás szőrpamacscsal. Mellső szárnyainak 
tövéhez közel a szárny előszélétől annak közepéig egy finom csipkés fekete vo
nal húzódik ; az előharántvonal kettős, a szárny előszélétől azok középéig a kö
zép terű felé fekete széles, azon túl a szárny belszéléig keskenyebb, az alapterü 
felé finom világos csipkés ; a hátsó harántvonal szinte kettős, fekete és fehér, a



szárny előszélétől a 6-ik bordáig öblösen, azután a szárny belszéléig igen szig- 
szegesen, mintegy M rajzot képezve vonul alá ; bélyegfoltjai enyészetesek, a ke
rekfolt világosszürke barnával körített, a vesefolt bosszús, keskeny, külszélénegy 
nagyobb fekete folttal elárnyékolt ; szélső terűje homályosszürke, a 6. és 7-ik 
bordán egy a külszéltől irányúit rézsútos fekete vonallal jelölt, mely a 6-ik bor
dán a hátsó harántvonalig terjed ; szegélyzete homályosszürke, a bordák közt 
iker fekete pontokkal tarkáit ; rojtozata a szárny talajával egyszínű. Hátsó szár
nyainak töve a belszél felé egy keskeny hosszas barna árnyfolttal, a fekete kö
zépszalag alig íves, a szárny belszéle előtt az 1. c. sejtben egyenes szögbe haj
lott, vagy az 1. b. bordán tompán végződő, a szegélyző széles fekete szalag a 
szárny két harmadát környezi, azon túl a sárga talajban a farszöglethez közel 
egy elkülönített kerekded fekete folt látható ; a szárny előszöge a 6. és 7-ik sejten 
egy hosszas sárga folttal jelölt ; rojtozata sárgás, közép táján barnán elárnyékolt. 
A szárnyak allapja halaványabb sárga, szélökön széles barna árnyéklattal és íves 
barna szalaggal.

Hernyója szürkehamvas, számtalan vörösbarna szömölcsökkel és apró fekete 
pontocskákkal hintett, teste hosszában három homályos vagy világosabb árnya
latú szalag vonúl el, 11-ik gyűrünyén két feltűnőbb vörösbarna hegyes nyújt- 
vány, a 8-dikon pedig egy nagyobb tompa szömölcs látható ; ez utóbbinak mind
két oldalán egy rozsdavörös folt egész a lábakig terjed, hasa szennyesfehér, min
den gyűrünyén egy bársonyfekete violaszínnel környezett szabálytalan folttal. 
Májusban kizárólag a kökénybokron él, júniusban száraz levelek közt gyönge 
fonadékban kékderes bábbá alakúi, júliusban fejlődik ki.

Hazánk több vidékén, Mehádia környékén, Nógrád- s Grömör megyékben 
s a budai hegységben, nem ritkán jön eiő.

Eccrita ludicra Hübn. (szennyes Bamó). VIII. táb. 4-ik ábr. a. hernyó. — 
Szárnyterje 1" 8'".

Kékesszürke barna parányokkal hintett, s három haránt barna sávval je
lölt. Mellső szárnyai csúcsuk felé egyenesszögüek, keskenyek, hullám- s haránt
vonalai széles barna sávot képeznek ; a világoskékes középterüben a vesefolt 
helyén egy szabálytalan négyszögded barnás folt létezik, mely fehérrel és feke
tével beszegett; hullámvonala széles, barna, a szárny előszélétől kezdődvén a bel- 
szélig terjed, a 4-ik bordán a külszél, a 6-ikon a középterü felé képezvén egy-egy 
szögletet ; a szárny közepe előtt két haránt barna árnyszalag vonúl át ; szegély
zete fekete pontsorozattal jelölt ; rojtozata egyszerű barnásszürke. Hátsó szárnyai 
aránylag szélesek, barnák, szegélyzetök felé sötétebbek, egy enyészetes barna 
közép csíkkal. Feje szürkésbarna, nyaklói feketék.

Hernyója barnásszürke, hátán egy lilatünetü széles barnás szalaggal, mely 
minden gyűrüny közepén megszélesbűlt, ezen szalag középett egy világosabb 
hosszvonal által elosztott, oldalvást pedig egy keskeny fekete vonal által fehérlő
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oldalától elkülönített ; lábai felett közvetlen egy fehér szalag vonul el, mely az 
utolsóelőtti gyíírünyön megszakad, e felett egy barna sáv létezik, melyben a 
barnasárgás lődörök láthatók ; hasa oldalvást sötétebb, lábai közt világosbarna, 
közepén a melllábakig egy barnás hosszvonallal. Feje halaványbarna, sötétebb 
vonalakkal s honiján egy-egy sötétbarna ponttal.

Már kora tavaszkor nagyságának egy harmadára kinőve, nálunk a takarmányi 
Baltaezím (Onobrychis sativa) fenmaradt száraz kóróin vagy annak még apró gyök- 
levelei alatt található, későbben tápnövényétől távolabb moh vagy száraz levelek 
alá rejtődzik. Májusban világosbarna bábbá alakúi át, junius és júliusban fejlődik ki. 
Budai kopár hegyeink lejtőin, például a kis és nagy Svábhegyen jön elő.

Toxocampa limosa Treits. (sötét Tarha). VIII. táb. 5-ik ábr. a. hernyó b. 
báb. — Szárnyterje 1" 3 V2"'.

Vas- vagy földszínbarna vöröslő tünettel. Feje és nyaklói világosbarnák 
fekete szegélyzettel ; szárnyainak barna talaja számtalan sűrű fekete parányok- 
kal behintett ; mellső szárnyainak előszélén és a harmadik tértin legsötétebb 
szárnybélyegfoltjai nem láthatók ; a hullám- és harántvonalaknak csak némi ho
mályos nyoma kivehető; szegélyzete finom fekete, rojtozata szürkebarnás, a 
szárny töve felé fekete pontokkal jelölt ; hátsó szárnyainak sárgállóbarna talaja 
koromfekete parányokkal behintett ; allapjok, közepökön s tövük felé, világosabb, 
a külszélen sötétebb ; az egész állat karcsú s gyöngéd testalkatú.

Hernyója az utolsó vedlés előtt a szürke talajon két oldalvásti világoskék sáv
val díszük, mely az utolsó vedlés után elenyészik; kinőtt állapotban világos, kékes
szürke, elül és hátul keskenyedett, sötétebb finom pontocskákkal és vonalkákkal 
tarkáit, hátán és oldalain sárga, hasa felett fehéres szalaggal díszített. Feje homályos- 
sárgás, lődörei feketék. Fő tápnövénye a pukkantó Dudafürt (Colutea arborescens) 
levelei, másodrendű a tavaszi Lednek (Orobus vernus). Első ivadéka májusban, a 
második ugyanazon év augustus havában található. A budai hegység déli lejtőin, 
íőleg vigály erdőkben, hol tápnövénye a Dudafürt terem, gyakori.

Chondrosoma fiduciaria Anker. (sebes Nyilancz). VIII. táb. 6-ik ábr. a. nős
tény, b. hernyó. — Szárnyterje 11"'.

Nagyságára a szalagos Fohoská-hoz (Ampidasis zonaria) hasonló, de szár
nyai valamivel szélesebbek, rövidebbek, s szárnyrajza is különböző.

Feje valamint egész teste barnaszürke vegyületíi, hosszú szőrökkel fedett ; 
szemei a környező fekete szőröktől alig láthatók ; csápjai fésűsek, alig kihegye- 
sítettek, világosszürke gerinczczel ; teste kúpidomu, oldalvásti hosszú szőrökkel, 
három első gyűrűinek első széle sárgavörös, tülkanyagu barnás hegyű lemezkék
kel, hátsó szélök rendetlen sertés szőrözettel ; a többi testgyűrü hátsó széle sűrű 
barnaszürkés szőrökkel pillázott, általában az egész test, valamint a lábak is, sű
rűn szőrözöttek, a lábszárak felső része fekete, az alsó pedig fehéres szőrökkel 
lepett. Mellső szárnyai sötétbarnák, tövüktől közepük felé csaknem háromszögű,

A K A D . É V K Ö N Y V .  X I .  K I V .  I>. 22
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világosabb, fehérlő folttal, külső szélök felé hasonlószínü s kétöblü harántsávval, 
eme világos terük talaján a szárnyerek fekete pikkelyekkel borítvák. A hátsó 
szárnyak sötétbarnák, tövüktől közepükig egy egyenközü fehér folttal ; a szár
nyak rojtozata hamvasfehér, allapjok átalában világosabb s a fehér foltok homá
lyosan átlátszók.

A nősténynek csak szárnydurványai vaunak, melyek a repülésre nem 
alkalmasak.

Hernyója egy hüvelyknél valamivel hosszabb, karcsú, telített borsózöld, 
egy homályosabb közép hátsávval, s e mellett oldalvást két párhuzamosan elvo
nuló keskeny fehér vonallal. Lődörei barnák, fehér szemcsések, alattok hosszá
ban egy szélesebb fehérsárgás szalag nyúlik el. A fej, lábak és karmok méz-sár
gák, ezeken, valamint egész testén helylyel-helylyel elszórt egyes rövid szőrszá
lacskák látszanak. Pech szerént ápril elejétől május közepéig a Szettyin (Euphor
bia) külön fajain él, ezeknek leveleit s főleg bokrétáját fogyasztja. Május vége 
felé leginkább moh és egyes szálfonadék között bábbá alakúi át ; bábalakban 
october közepéig marad, midőn is tökéletesen kifejlődvén, a hím azonnal sebes 
repülésnek indúl, s a növények közt lappangó nőstény felkeresésében nyilsebes- 
séggel száguldoz, mi által szárnyainak színezete s épsége sokat veszt. A hím 
megfogása kitartó fáradságot és ügyességet igényel. A szárnyatlan nőstény pe
téit, melyek eleinte sápadtsárgásak, a kikelés előtt gyöngykékesszínüek, fűszá- 
rakra sűrűn s gyűrűsen rakja.

Ezen faj hazánkon kivül sehol sem találtatott, leihelye a budai kamraerdő 
éjszaknyugati lejtője.

Hibernia Ankeraria Stand, (Anker Gorvásza). YXÍÍ. táb. 7-ik ábr. a. hím. 
—- Szárny térj e 15— 162/5"'.

Mellső szárnyai sárgásfakók finom barnás parányokkal, két sötétebb ha
rántvonallal s hasonszínü középfolttal jelöltek ; az alapharántvonal a szárny elő
szélétől kezdődvén, egy a szárny töve felé homorú rendes ívet képezve a szárny 
belszéléig terjed; a külszéli harántvonal a szárny előbordájától eredvén, az 5. és 
6-ik borda táján kifelé kanyarodva, mintegy tompa szögletet képezvén, a 4-ik 
bordától a szárny belszéléig csaknem egyenes irányban vonúl alá : e két haránt- 
vonal közt, a közép sejt végén egy hosszas barna folt látható ; allapjok halavány, 
kissé fényesvöröslő tünettel, s egy enyészetes barna közép folttal, a külszéli ha
rántvonalnak a sárgálló előszélen csak kezdete tűnik át. A hátsó szárnyak sápadt- 
feliérek, egy enyészetes közép foltocskával, mely allapjokon élénkebben mutat
kozik. A szárnyak rojtozata egyszínű szennyessárgás, pontozat nélküli, a hátsókon 
alul-felül, a mellsőkön csak alul kivehető osztályozó finom barna vonalkával.

Ezen faj legközelebb áll a Hib. progemmariá-hoz és a Hib. defoliará-hoz ; az 
előbbitől csápjainak pillázata, mellső szárnyainak középfoltja, rojtozatának 
hiányzó pontozata, és hátsó szárnyainak hiányzó íves vonala által, a másiktól



szinte csápjainak eltérő alkata, külszéli harántvonalának egészen más iránya, 
hátsó szárnyainak egyszínüsége és rojtozatának tarkátlansága által különbözik.

Ezen nem rég felfedezett faj, melynek nősténye még ismeretlen, a budai 
hegységben kora tavaszkor nem ritka.

Acidalia Pecharía Staudinger. (Pech Türkönye). VIII. táb. 8-ik ábr. — 
Szárny térje 7 X/A—74/5"'-

A hím csápjai tövüktől mintegy harmadrészükig igen röviden pillázottak, 
a nőstényéi fonalképüek. Honija gesztenyebarna, fejtetője és csápjainak töve fe
hér, az utóbbiak közepökön tul fakószínüek ; nyaklója és vállfödői szürkésfehérek, 
finom fekete parányokkal tarkáltak, az előbbi a fej felé világosbarnán szegély- 
zett. Mellső szárnyai csúcsuk felé hegyezettek, a hátsók a farszöglet felé kissé 
kiíveltek, a fehérszürke talajon számtalan fekete pikkelypontocskákkal jelöltek, 
harántvonalai alig kivehetők ; a mellső szárnyak közepe táján egy enyészetes, 
a hátsókon egy élénkfekete foltocska látható. Rojtozata halaványszürke, széles, a 
szárny bordáinak megfelelő hosszpettyekkel. A szárnyak allapja sajapikkely- 
zetü sötétebb barna. Teste szürke, fekete pontocskás. Lábai sápadtcsontszínüek, a 
mellsők czombjai barna foltokkal tarkáltak, a hátsók kevéssé kifejlődőitek, s 
tüskétlenek ; kocsáik igen rövidek.

Ezen faj alkatára nézve az Acid. straminatá-hoz hasonló, de szárnyának 
barnás színezete s csápjainak pillázata által különbözik.

Ezen ritkább fajt Pech a budai hegységben fedezte fel, Staudinger pedig 
a feltaláló nevén 1863-ban a stettini rovarászati folyóiratban ismertette meg.

Lignyoptera fumidaria Huba. (füstös Ruzsnya). VIII. táb. 9-ik ábr. a. nős
tény. — Szárnyterje 1" 2V2'".

Selyemfényű szürkésbarna ; a hím mellső szárnyain rőt tünettel és két söté
tebb harántcsíkkal, melyek a szárny előbordáján eredvén, a középterünek kög- 
jén egybefolynak, s egy öblös, a szárnyak előszélé felé nyílt félkör rajzot képez
nek ; ezen rajz némely példányoknál nagyrészt, vagy egészen is elenyészik. 
Hátsó szárnyai egyszerűen barnák, számos sötétebb pikkelyparányokkal hin
tettek. A szárnyak rojtozata hasonszínü széles. Csápjai rövid lemezkékkel ecse- 
iesen pillázottak.

A nőstény apró szárnydurványai gerelyesek, barnásszürkék, első testgyíí- 
rünye, melle és potrohának alsó része vigály, barnásszürke szőrökkel fedett, 
potrohának felső része fekete fényes mez nélküli.

Déli Oroszországban s hazánk délkeleti részében, például a budai kopár dom
bokon, october végén s november elején jön elő.
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A téhelyröpüek rendjéből.

Cychrus semigranosus Palliardi*) (gyérszemzetü Lapacs).
A Cychr. rostratus-nál szélesebb s domborodottabb. Felül többé-kevésbé 

ércztünetü röptyűkkel ; a C. attenuatus-nh\, melylyel színére leginkább megegye
zik, többnyire nagyobb, domborodottabb, s lábszárai feketék. Feje emelkedett 
párkánykája mellett gyengén redős, a szemek között haránt mélyedéssel jelölt. 
Torja szívded, hátra felé nagyon keskenyűlt, előszélé kissé duzzadt, oldalai vas
tagodott párkányszélíiek, kerekítettek, felálló hátsó szegletekkel, terűje alapjánál 
mélyen benyomott, s durván redősen pontozott. Roptyüi szélesek, alapjuknál 
benyomottak, oldalszéleik vékony ormós párkányuak, bütüjök tompahegyü, fe
lületük nagyon domborodott, hátul hirtelen lejtős ; előfelükön a pontozat durva 
redőkkel körülhálózott, első harmadukon a pontok gyakran rendes sorokat ké
peznek, azon túl néha felükön tálig is redősen pontozottak, a többi hátsó részü
kön pedig sűrít szemercsékkel borítottak ; azonkívül mindegyike három kissé 
emelkedettebb sorvonallal ellátott, melyek hátul magasabbak és szétszakado- 
zottak. Lábai feketék.

E faj a bánáti és délerdélyi hegyekben tenyészik.
Carabus planicollis**) (laposnyaku Futoncz). IX. táb. 1-ső ábr. — Hossza 

10 y2 —11 vonal.
Hosszúkás faj, felül fekete homályos fényű, a törj s a röptyűk szélei gyak

ran ibolyakékek, sokszor túlnyomóbb bíborszínü tünettel. Feje elül sima, kö
zepe s fejtetője redősen pontozott. Torja szívded, elül ívesen kiszélelt, hátul két
szer öblös, oldalai közepök előtt kerekítetten keskenyen felhajló párkánykával, 
hátul befelé kanyarodottak, kissé oldalvást s hátrafelé nyúló, kerekített szögle
tekkel ; felülete laposdad, korongja ritkább, szélei sűrűbb, s meglehetős durva, 
redős pontozatuak ; a hátsó szögletek előtti benyomások rézsut fekvők, s a szeg
letekre terjedők. A röptyűk nyújtott tojásdadok, tompa hegyüek, felületük ke
véssé dombordad, a korongon laposdadok, terüjök sűrű, s durván hornyolt ro- 
vátku ; köztércséik vékony bordájuak, melyek oldalai nagyon hornyoltak, s felső 
élük is gyakran átmetszett, úgy hogy oldalvást tekintve a röptyűk reczéseknek 
látszanak ; széleik redők és szemerkékkel kuszáltak.

E szép s ritka faj a bánáti s délerdélyi magas hegyekben fedeztetett fel.
Carabus montivagus Palliardi***) (kóborFutoncz). — Hossza 11 —12 vonal.
A C. obsoletus-nál rövidebb, s aránylag szélesebb és homályosabb. Felül 

fekete, néha setétkék vagy gyenge ércztünettel ; a törj szélei vagy hasonszínüek

*) Beschreibung zweier Decad. neu. Carabio. 39. t 4. f. 18.
**) Küster, Kaf. Eur. IV. 9.
***) Beschreibung zweier Decad. n. Carab. 31. t. 3. f. 14.
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vagy ibolyakékek, a röptyűké közönségesen ibolyakékek, gyakran túlnyomólag 
vereses tünettel; csápjai, szájszervei s alja fekete fényesek. Hornja elül sima, a 
szemek közt durván redős, közbevegyített pontocskákkal. Torja négyszegű, kö
zepe előtt kissé kerekített oldalakkal, hátrafelé kévéssé keskeny ült, oldalpárká
nyai hátrafelé vastagodottabbak és emelkedettebbek, nagyon kiálló, karélycsás 
s tompán hegyezett, hátsó szegletekkel ; felülete előfelén gyengén, hátul erőseb
ben redősen pontozott, a hátsó szegletek előtti benyomások igen gyengék, s né
mely példánynál alig vehetők észre. — A röptyűk széles tojásdadok, a hímnél 
keskenyebbek, a torjnál majd kétszer hosszabbak, és tompa-hegyüek ; felületük 
középszerűen domborodott, 12 felüleges hornyolt rovátkával, melyek néha ren
detlenek, a 4, 8 és 12 köztércse kissé domborodottabb, s gyenge lánczidomu so
rokat képző, a többi tércsék kevésbé bevésett, egyes vagy többes összefolyó pon
tok, s kivált hátul a közbe vegyített szemercsék miatt egyenetlenek, s redősek. 
Az utómell s a has oldalai többé-kevésbé ripacsosan pontozottak.

A bánáti hegyekben és Erdélyben találtatik.
Carabus montivagus Palliardi var. blandus Frivald. (Szerény Futoncz) IX. 

táb. 2-ik ábr. — Hossza 8 — 10 vonal.
Minor convexior, et magis nitidus, pronoto antice fortius punctato ; elytris 

brevioribus, subtiliter punctatostriatis, striis irregularibus, interstritiis 4, 8 et 12 
catenulatis, reliquis rugose punctatis granulatisque.

A törzsfajnál (C. montivagus-nál) kisebb, fényesebb, és domborodottabb 
Torja elül domborodottabb, s erősebben pontozott. Röptyüi rövidebbek, rendetlen 
s gyengébben pontozott rovátkuak, melyeknek köztércséi, a három gyenge láncz
idomu sor közt, mintegy pontozott és szemercsés redőket képeznek, a röptyűk 
szélei élénkebb színűek, s az előmell föllapjai elül is pontozottak. mely pontozat 
azonban többé-kevésbé enyészetes.

A Torna megyei regényes kősziklás szádellői völgynek, és a Mátra hegy
ségnek lakója.

Carabus comptus*) (nyalka Futoncz). — Hossza 10 vonal.
A Scheidler futonczánál sokkal kisebb, sűrűbb, s több rovátkákkal ellátott. 

Felül fekete, ibolyakék szegélyű, s igen gyönge fémes fényű, ritkábban ércz- 
zöldes. Alul szurokfekete, fényes. Torja négyszögded, oldalvást kissé kerekített, 
karélycsás és kiálló, kerekített hegyű, hátsó szögletekkel; felülete csekélyen 
domborodott, s meglehetős sűrűn, s kivált a hátsó szegletek melletti benyomá
sokban durvábban, redősen pontozott. Röptyüi kerülékidomuak, középszerűen 
domborodottak, és élesen párkányoltak : terüjök sűrű, hornyolt rovátku, egyenlő 
vékony köztércsékkel, melyeknek 4, 8, 12 és 16-ka a röptyűk egynegyedétől 
kezdve hátrafelé a tércséket átmetsző pontokkal jelöltek ; az utolsó tércse a röp-

:) Dejean Spec. VI. 554. 152.



174 NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

tyűk szélétől távolabb esik mint a Scheidler futoncznál, s ettől kezdve a szélek 
szemercsés redőcskékkel kuszáltak.

E ritka faj a bánsági havasok mezőségén 5—6000 láb magasságban 
tenyészik.

Nebria Heegeri Dej*) (Heeger Gödérje). — Hossza 4% — 4% vonal.
A Nebr. Gillenhalii-hez hasonló honijának sekély rövid mélyedései befelé 

hajlók, torja előfelén kissé keskenyebb, s hátsó haránt mélyedése gyengébben 
pontozott; a röptytík rovátkái nem oly mélyen bevésettek. Fekete fényes; csáp
jai végük felé rőtbarnások, a falámok ízeinek végei sárgállók. Feje sima, elül két 
rövid sekély, hátrafelé összehajló mélyedéssel. Torja rövid, szívded, előszegletei 
kinyúlók, oldalai szélesen párkányoltak, előfelükön kerekítettek, s hátul mélyen 
bekanyarodottak, a hátsó szegletek éles egyenszegüek ; korongja kevéssé dom
borodott, sima, hosszában meglehetős mély csatornácskával kettészelt, előmélye- 
dése ívalaku, középszerűen benyomott és nem pontozott, a hátsó haránt benyo
más mély, a két hosszrovacsidomu gödörcsét összekötő, és szétszórtan pontozott. 
A röptgük tojásdadok, a torjnál kétszer hosszabbak, oldalszéleik nagy ív idomban 
kerekítettek, s meglehetős élesen párkányoltak ; felületük laposdadan domboro
dott, rovátkáik meglehetős mélyek, gyengén, néha alig láthatólag pontozottak, a 
harmadik köztércse három vagy négy ponttal jelölt, néha az ötödik rovátka is 
egy vagy két ponttal ellátott. A mell oldalai majdnem sírnák. A lábak feketék, 
barna vagy setétbarna kocsákkal.

A bánsági s erdélyi havasokat lakja.
Nebria Feichii**) (Reiche Gödérje). — Hossza 4 J/2—5 vonal.
Fekete fényes, lábai sárgák. Feje sima, falámai, rágonyai és csápjai világos 

vagy sötétebb rőtszínüek. Torja szívidomu, csonkult alappal, elül majd ívesen 
kiszéleit, oldalai előfelén nagyon kerekítettek, hátrafelé nagyon kikanyarítottak, 
hegyes, kifelé álló, hátsó szegletekkel ; korongja kissé domborodott, s igen gyen
gén harántan ránczos, az elő s hátsó benyomás által el kerekített szélei szétszórt 
pontozatuak, a hátsó szegletek előtti benyomások rövidek. Röptyüi tojásdadok, 
közepök mögött legszélesebbek, végeik kissé kinyújtva, egyenként elkerekítettek, 
felületük kissé domborodott, a varrány tövénél lapult, rovátkáik nem mélyek, s 
épen nem, vagy alig látszólag pontozottak; a harmadik köztércse négy vagy 
öt bevésett ponttal. Alul szurokfekete, a mell oldalai, s a has első szegménye 
szétszórt gyenge pontokkal. Lábai közönségesen sárgák, ritkábban rőtszínüek, a 
kocsák ízei végükön sötétebbek.

A bihari, bánsági és erdélyi havasokon él.
Nebria transylvanica Germar***) (erdélyi Gödér). — Hossza 4 */2 —4 5/i vonal.

*) Dejean. Spec. II. 238. 15. Icon. 2. edit. II. 87. 14. pl. 77. f. 1.
**) Dejean. Spec. II. 243. 20.
***) Col. Spec. nov. 9. 14.
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A Hellwig Gödérjé-nél (N. Hellvigii) kisebb ; torja hátul kissé szorult, röp- 
tyííi világosabb, vagy sötétebb barna színűek, s többnyire fémes fényüek, har
madik köztércséjük 4 vagy 5 gödörcsével jelölt. Feje korongján néha nagyobb 
vagy kisebb ró'tbarna folttal, homja négy sekély, gyakrabban hosszában össze
folyó gödörcsével ; csápjai s falúm ai rőtszínüek. Torja fekete fémes fényű, vörö
ses szögletekkel, oldalai közepe előtt legszélesebbek, s hátrafelé középszerűen 
kikanyarítottak, hegyesen kinyúló hátsószegletekkel ; korongja kissé domboro
dott, alig látszó ránczocskákkal, elő s hátsó benyomásai meglehetősen mélyek, 
s igen gyengén pontozottak. Röptyüi tojásdadok, elül a torjnál szélesebbek, vé
geik egyenként elkerekítettek ; korongjuk laposdad, rovátkáik nem mélyek, s 
gyengén pontozottak ; köztércséik laposak, a harmadik négy vagy öt, nagyobb 
vagy kisebb gödörcsével ellátott. Alul szurokfekete, a has szegményei hátul 
világosabb szegélyüek ; a lábak rőtsárgák, czombjaik többnyire setétbarnások.

A bánsági, s délerdélyi magas havasi hómezők szélein tartózkodik.
NebrialatricaMiller*) (tátrai Grödér). IX.táb. 3-ikábr. — Hossza 4—4 J/4 von.
Közel áll a kárpáti Gödér vállfájához, de ennél jóval kisebb, szurokfekete 

vagy rőtbarnás, alul rendesen világosabb színű ; csápjai, falámai s lábai rőtsár
gák. a kocsáknégy első ízülékének hegye setétebb. Feje sima, korongján rőtfolt
tal. Torja szívded, hátul nagyon szorult, hátsó szegletei hegyesek, az ezek előtti 
benyomás mély ; alapja s felhajló oldalszélei gyengén pontozottak. Röptyüi 
hossztojásdadok, hátrafelé kissé szélesbedok, rovátkáik nem mélyek, s alig lát
szólag finomul pontozottak ; a harmadik köztércse 3 vagy 4 bevésett pont
tal jelölt.

A Tátrán, nevezetesen a Plachivo havason 5 — 6000 lábnyi magasságban a 
hómezők szélén jön elő.

Nomius graecus**) (görög Alaes). IX. táb. 4-ik ábr. — Hossza 3 ’/4 vonal.
Az egész állatka hosszúkás, és gesztenyeszínü. Feje a szemek mögött ha- 

rántan szőrűit és pontozott. Torja rövid, közepe előtt legszélesebb, hátrafelé 
mérsékelten keskenyűlt, hátul kiálló fogidomu szegletekkel, s ezek előtt még egy 
kisebb fogacskával; oldalszélei kcskenyen párkányoitak ; korongja laposdad, 
elül szétszórt nagyobb pontokkal, alapjánál mindkét felén mély haránt barázdá
val. Röptyüi hosszúkásak, párhuzamos oldaluak, és tompa végűek, felületük kissé 
domborodott, pontozott rovátkákkal, melyek köztércséi rendetlen, s gyönge 
pontsorral ellátvák. Melle nagyobb, hasa pedig kisebb, szétszórt rendetlen pon
tokkal jellegzett; mellső lábszárai mélyen kimetszettek.

Mehádia vidékén egy példányban találtatott.

* )  W ie n e r  E n to m . M o u a tsch r f . II I . 1859 . 3 0 4 .
**) Lap. de Cast. Etud. Entom. 145.



Patrobus tatricus Miller*) (tátrai Horva). IX. táb. 5-ik ábr. — Plossza 
4 — 4 5/4 vonal.

A P. ecccavatus-nM hosszabb, keskenyebb, laposabb és homályosabb, lábai 
vékonyabbak, a törjön sekélyebb benyomásokkal, s a rőptyűkön gyengébb ro
vátkákkal. Felül szurokfekete, a hím középszerű fényű, a nőstény homályosabb; 
alul barnás, vörös lábakkal. Feje a szemek mögött néhány nagyobb ponttal je
lölt ; csápjai rőtbarnák, falámai vörösek. Torja szívded, egyenszegü szegletekkeb 
felülete laposdad, hátsó haránt benyomása igen gyengén és szétszórtan, a szeg
letek melletti sekély mélyedések pedig sűrűbben, redőcskésen pontozottak. 
A röptyük hossztojásdadok, kissé domboruak, vékonyan rovátkoltak, és pontozot
tak ; némely példánynál a kissé mélyebb rovátkák a korongon egyes apró pon
tocskákkal ellátottak, a harmadik köztércse három gyönge ponttal jelölt.

A Tátra magaslatain 5—6000 láb emelkedettségen, többnyire a havak 
szélein jön elő.

Anchomenus banaticus Friv. (bánsági Fojta). IX. táb. 6-ik ábr. — Hossza 
4—4V2 vonal.

Supra niger, infra nigropiceus, antennis, palpis, tibiis, tarsisque ñavorufis, 
femoribus fuscis ; prothorace angustiore subquadrato, reflexe marginato, impressi
onibus ad angulos posteriores transverse subrugosis ; coleopteris ovatis, profunde 
striatis, striis remote subtiliter punctatis, interstitio tertio punctis tribus vel qua
tuor impressis.

Az Andi. serob¿culatas-nál sokkal kisebb, torja csak kevéssé hátrafelé kes- 
kenyedett, röptyűi aránylag hosszabbak, mélyebben rovátkoltak; a czombok 
setétbarnások. Felül fekete fényes, alul szurokfekete; csápjai, falámai, a lábszá
rak és kocsák vörössárgák, a czombok sötétbarnások. Feje sima, a honion két 
rövid mélyedéssel. Torja szélességénél kissé rövidebb, oldalvást hátrafelé egye
nes vonalban kissé keskenytílt, párkányzata széles és felálló, a hátsó szegletek 
egyenesek, s kissé tompa hegyüek ; felülete laposdad, a hátsó szegletek melletti 
benyomások az alapon nagyon mélyek, s kissé haránt redőcskések, felfelé gyen
gébbek, s a törj közepén túl terjedők. A röptyük a torjnál sokkal szélesebbek, ol
dalvást igen kevéssé ívesen szélesedtek, hátul mindkét felén kiszéleitek ; felületök 
lapos, mélyen rovátkolt; a rovátkák ritkán, és igen gyengén pontozottak, a köz- 
tércsék kissé domborodottak, s a harmadik három vagy négy ponttal jelölt.

A Bánátban a Cornia-revai havason találtatott.
Pterosticlius Sacheri Frivalcl. (Saclier Röpérje). IX. táb. 7-ikábr. — Hossza 

4 % —'5 2/3 vonal.
Laete viridis, vei cupreo-aeneus, pronoto subquadrato, postice profunde 

transverse impresso, utrinque foveolato, et breviter striato ; coleopteris oblongo-
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ovatis, valde subtiliter punctatostriatis, interstitio tertio seriatim punctato, angu
lis apicalibus rotundatis, stria brevi scutellari distincta.

E faj igen hasonlít a Juréné Röpérének Heyden válfajához, melytől azon
ban következő jellegekben tér el : E faj általában valamivel rövidebb, feje, torja 
szintúgy mint a röptytík élénk zöld, bronz vagy rézvöröses, fémes-fényüek, be
nyomásai mélyebbek, röptytíi oldalvást kissé ívesebben szélesbedők, bütüszegle- 
teik elkerekítettek, alapjuk gyönge rövid rovácskával, harmadik köztércséjük a 
köztércsét át nem metsző pontokkal. A fe j  honijának benyomásai mélyek. A törj 
oldalvást kissé kerekített, hátrafelé kissé keskenyult, és befelé kanyarodott ; 
hátsó szegletei egyenszegüek, felülete laposdad, többnyire igen gyengén, s ha- 
rántan ránczos ; alapja mindkét felén egy-egy mély hosszgödörcsével ellátott, 
melyek meglehetős mély haránt benyomás által összekötvék ; a gödörcsék mel
letti külterü kissé felduzzadt, s egy rövid benyomáskával jelölt. A rÖptyük hossz- 
tojásdadok, bütiiszegleteik elkerekítettek, felületük laposdadon domborodott, s 
igen finomul rovátkolt, a harmadik vagy negyedik köztércse 4, ritkábban 5 na
gyobb ponttal jelölt, melyek közönségesen a harmadik rovátkánál helyezvék.

A bihari Bohodej nevű havas tetején kövek alatt vagy a közel fekvő erdők
ben korhadt fában nem ritka.

Pterostichus Findelii*) (Findeli Röpérje). — Hossza 5 — 6 vonal.
A Pt. faveolatus-ná\ kisebb, torjának belső rovacsa a hátsó mélyedésekben 

nem oly nagyon benyomott, s röptyűi harmadik köztércséjiikön rendesen csak 
három vagy ritkábban négy ponttal jelöltek. Feje s torja feketék, igen kevés 
érczfémmel ; az előbbi sima ; az utóbbi hosszánál szélesebb, oldalvást csekélyen 
kerekített, hátul kevéssé keskenyult, és bekanyarodott, egyenszegti hátsó szegle
tekkel ; felül laposdadan domborodott, gyenge csatornácskával ketté választott, 
az alapon mindkét felén laposdad, s redőcskésen pontozott mélyedéssel ellátott, 
melyben két rovacs van bevésve, a belső rovacs igen gyenge, a külső sokkal 
mélyebb, s befelé egy erős emelkedett vonal által elkerekített, a mindkét oldali 
mélyedések pedig egy haránt benyomás által összekötvék. — Eöptyüi bronz- 
szintiek, több-kevesebb zöldfémmel, vagy néha egészen feketék ; a torjnál vala
mivel szélesebbek, oldalvást kevéssé szélesbedők, hátul mindkét felén gyengén 
kiszéleltek, bütüjök kissé kinyúlt ; felül laposdadon domborodottak, gyengén 
rovátkoltak, a rovátkák finomul pontozottak, a köztércsék laposak, s a harmadik 
három, vagy ritkábban négy ponttal jelölt. Alsó része fekete, lábai gyakran 
vörösek.

A bánáti hegyekben Mehádia vidékén, ésaKrassó megyei Semenik hegyen 
meglehetősen gyakori ; azonkívül Erdélyben is talál tátik.
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Pterostichus (Haptoderus) blandulus Miller*) (Szende Peczők). IX. táb. 8-ik 
ábr. — Hossza 3 — 3 V2 vonal.

Legjobban hasonlít a Pter. negligens-hez, de ennél jóval kisebb, hátsó fel- 
melltyűi rövidebbek, s torja hátrafelé kevésbé keskenyűlt. Színe szurokfekete, 
fényes, a röptyükön gyenge érczfémmel ; csápjai s lábai sötétbarnák, az utóbbiak 
néha rőtbarnák. Feje sima, homján meglehetős mély barázdákkal. Torja hosszá
nál szélesebb, oldalvást kerekített, hátrafelé meglehetősen keskenyűlt, éles, 
egyenszegü hátsó szegletekkel, felülete laposdadan domborodott, alapjánál mind
két felén benyomott, s a benyomásokban két rovacscsal jelölt, melyek többé- 
kevésbé nyilvánosan pontozottak. A röptyük hossztojásdadok, kissé domborodot- 
tak és gyengén rovátkoltak, rovátkái finomul pontozottak, s a külsők sokkal 
gyengébbek, néha enyészetesek, a harmadik köztércse két ponttal jelölt.

Tenyészik a Tátra legmagasabb csúcsain.
Pterostichus (Haptoderus) brevis var. Bielzii Fuss. **) (a rövid PeczőkBielz 

féle válfaja) IX. Táb. 9. ábr. Hossza 3 s/4—4 vonal.
A törzsfajnál hosszabb, s aránylag keskenyebb. Torja hátul a szegletek 

előtt alig látszólag kiszélelt, s a szegletek hegyei alig kissé oldalvást kiállók. A 
röptyük hossztojásdadok, rovátkái alig gyöngén, vagy épen nem pontozottak.

Ezen ritka válfajt, mely hazánk és Erdély faunájának sajátja, a bihari liegy- 
lánczolaton az Oncsásza barlang közelében fedeztük fel.

Pterostichus (Steropus) cophosioides ***) (zömök Nyéd). — Hossza 7—9 vonal.
Fekete, s meglehetősen fényes. Feje vastag, a torjnál valamivel keskenyebb, 

sima ; Csápjai a fej és torjnál kissé rövidebbek, a falámok végei rőtszínüek. 
Torja a Cophosus alneméhez hasonló, hátrafelé kevéssé keskenyűlt, tompaszegü, 
s elkerekített hegyű, hátsó szegletekkel, felülete csekélyen domborodott, igen 
gyengén liarántan ránczos, hosszcsatornácskája korongján gyengén, az első, és 
hátsó igen gyenge haránt benyomásokban pedig mélyebben bevésett, alapjának 
közepe néhány gyenge hosszrovácskával jelölt, gödörcséi mélyek, többnyire 
redőcskésen pontozottak, s úgy mint a hengerü Gerendáéi (Cophosus cylindricus) 
két gyenge rovacscsal, s külszéleiken vastag duzzadással ellátvák. Pöptyüi na
gyon hossztojásdadok, előre s hátra egyenlően kevéssé keskenyülők, hátul pedig 
tompán elkerekítettek, s mindkét felén Igen gyengén kiszéleltek; felül dombor- 
dadok, mélyen rovátkoltak , a rovátkák többnyire simák , néha azonban alapju
kon finom pontocskák mutatkoznak ; a harmadik köztércse, a második rovátka 
mellett, három ponttal jelölt, melyekből hosszú sárga szőrök állnak k i, ezek

* )  W ie n e r  É n t. M o n a tsc h . I I I .  1859 . 308.
* * ) V e r h a n d l. u n d  M it th e il .  d e s  S ie b e n b ü r g . V e r e in s  fü r  X a tu r w is s e n s c h . z u  H e r m a n n sta d t  I X .  

J a h r g a n g  185 5 . p a g .  5.
***) D ejean , Spec III 269 . 62 . (F eron ia .)



azonban könnyen lekoppaclnak. Alul sima, és csak a közép mell s a has első 
szegményeinek oldalai gyengén pontozottak.

A Bánátban, Mehádia vidékén, leginkább a Domuglet hegyen találtatik.
Pterostichus (.Molops) robustus *) (zömök Hodarcz). — Hossza 8—9 vonal.
A Pter. elcitusnál nagyobb, röptyűi kissé mélyebben rovátkoltak, s kevésbé 

domborodottak. Feje kissé ránczos ; honijának benyomásai mélyek. Torja rövid, 
szívded, hosszánál egy harmadával szélesebb, elül mélyen kimetszett, hátrafelé 
ívesen keskenyűlt, hátsó szegletei kissé hegyesdeden kiállók ; felülete elül ke
véssé domborodott, hátul a szegletek melletti benyomásokban két-két rovacs 
mutatkozik, melyekből a külső mélyebb, s kifelé egy csücskés duzzanat által 
korlátolt. A röptyük válluktól kezdve lassudan hátrafelé szélesbedők, közepük 
mögött legszélesebbek, s hátul tompán elkerekítettek ; felületük laposdadan dom
borodott, s meglehetős mélyen rovátkolt, a rovátkák vagy simák, vagy csak 
csekélyen pontozottak, a köztércsék kissé domborodottak.

E faj csupán a bánáti hegyekben él, s itt sem gyakran találtatik.
Pterostichus (Abax) Schüppelii Palliardi **) (Schüppel Gernyé-je). — Hosz- 

sza 10— 11% vonal.
Az Abax alnemüek leghosszabbika, fekete, középszerű fényű ; a nőstény 

röptyűi homályosak. Feje a szemek fölött hosszában ránczos ; torja hosszánál 
szélesebb, oldalvást csekélyen kerekített, előre-hátra igen kevéssé keskenyűlt, 
hátsó szegletei tompaszegüek, felülete kevéssé domborodott, gyengén harántan 
ránczos, meglehetős mély, elül-hátul rövidített csatornacskával ketté választott, 
alapja mindkét felén mély gödörcsével, melyek sűrűn redősek, s két rovacscsal 
jelöltek. Röptyűi hosszúra nyúlok, hátrafelé kissé szélesbedők, hátul mindkét 
leién csekélyen kikanyarítottak, a hím bütiije közösén elkerekített, a nőstényé 
kissé kimetszett, felülete laposdadan domborodott, a hímnél barázdált, a baráz
dák hornyoltan pontozottak, a pontok harántan szétnyúlók és redőcskések, vagy 
pedig gyakran összefolyók, a köztércsék bordákat képeznek, melyek 3., 5. és
7-ke szélesebb s emelkedettebb, az utóbbinak vége a varrányszeglet felé kanya
rodott s ormós ; a nőstény rovátkái egyszerűen pontozottak, varránya s a 3-dik 
és 5-dik köztércse mérsékelten, a 7-ik pedig nagyon ormósán emelkedett, a többi 
köztércsék laposak.

A Bánátban Mehádia és Arad megye hegyes vidékein k ö v e k  alatt helylyel- 
helylyel gyakori.

Dichirotrichus lacustris Redt.***) (mocsáriTicze). IX. Táb. 10 ábr. Hosz- 
sza 2 3/4 — 3 vonal.
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Az egész állatka halványsárga, többnyire rőtsárgás fejjel és torjjal, a röp- 
tyűk hátsó korongján feketés folttal, mely nagyobb-kisebb terjedelmű, s a röp- 
tyűkkel egyenszínü varrány által ketté választott. Feje s torja meglehetős sűrűn, 
és durván pontozott ; az utóbbi hosszánál jóval szélesebb, előfelén oldalvást 
kerekített, és hátul középszerűen keskenyedett, hátsó szegletei ’egyenszegüek, s 
ezek hegyei élesdedek; felülete előfelén kissé domborodott, hátul laposdad, s 
mindkét felén egy mély hosszbenyomáskával ellátott, a benyomások közt kissé 
liarántan mélyedett. Röptyüi oldalvást ívesen szélesbedők, felületük síírün pon
tozott, és szőröcskés, rovátkáik meglehetős mélyen bevésettek, s a köztök fekvő 
tércsék laposak.

E faj csupán hazánkban a Fertő tavának partjain tenyészik, hol Miller La
jos bécsi rovarász által fedeztetett fel.

Harpalus (Ophonus) Rayéi. Linder *) (Rayé Likadék-a) IX. Táb. ll.á b r. — 
Hossza 5 % vonal.

A hozzá hasonló fajoktól színe s párhuzamosabb röptyüi által tüstént meg
különböztethető. Hosszúkás ; feje, torja, alsó része és csápjai rőtszínüek: röptyüi 
szurokfeketék, s többnyire zöldkékes tünetüek. Feje, kivált a szemek fölött, meg
lehetős síírün, de nem mélyen pontozott. Torja hosszánál kissé szélesebb, oldal
vást kerekített, s hátrafelé középszerűen keskenyedett, tompa hátsó szögletekkel ; 
korongja dombordad, szétszórtan és sekélyen pontozott, oldalai s liarántan lapí
tott alapja sűrűbben és kissé mélyebben pontozottak. Röptyüi a torjnál kevéssé 
szélesebbek, oldalvást meglehetősen párhuzamosak, keskeny párkányzatjuk s 
varrányszéleik vöröslőén áttetszők, végeik előtt láthatólag kiszéleltek, felületük 
laposdadan domborodott, egyszerűen rovátkolt, és szőröcskés, a köztércsék há
tul, s az oldalakon sűrűn, a korongon pedig kissé gyérebben pontozottak.

Találtatott Budán a Gellérthegy mögötti lapályon, és a Bánátban Ulma 
mellett.

Trechus banaticus Dejean**) (bánsági Fürgöncz). — Hossza 13/4 vonal.
A Tr. palpalisnál kisebb, aránylag keskenyebb, s aránylag hosszabb torju. 

Setét vagy gesztenyebarna, többnyire rőtszínü torjjal és röptyük szélével; csáp
jainak első két íze, falámai, s a lábak rőtsárgák. Feje hosszúkás, középszerűen 
kiálló szemekkel s két mély barázdával. Torja szívded, hosszánál valamivel szé
lesebb, oldalvást kerekített, keskeny en párkány olt, hátrafelé meglehetősen kes
kenyedett, élesdeden kiálló hátsó szegletekkel ; felül mérsékelten domborodott, 
hosszcsatornácskával átszelt, mely a haránt benyomott alapnál mélyebben be
vésett, a szegletek melletti benyomások gödörcséket képzők. A röptyük tojásda- 
dok, élesen párkányoltak, laposdadan domborodottak, rovátkáik gyengén pon
tozottak , az innenső három mélyebben bevésett, mint a következők, a két szélső
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majdnem elenyészett ; a harmadik rovátka előfelén két nagy ponttal jelölt. A 
szárnyak hiányzanak.

Él a bánáti s erdélyi magasabb hegységben.
Trechus marginalis Schaiim*) (párkányos Fürgöncz). IX. táb. 12-ik ábr. — 

Hossza 1 V- von.
E faj közel áll a Tr. striatulus-hoz és rotundipennis-hez, az elsőtől, a hátul 

jobban keskenyedett, s erősebben felhajlott oldalszélti törj, valamint a kerekítet- 
tebb, domborodottabb s rőtszélü röptyuk, — az utóbbitól szélesebb, hátul ke
vésbé szűkült és alig kikanyarított törj, s kevesebb számú rovátkái ellátott röp
tyuk által különbözik. Színe szurok- vagy setétgesztenyebarna, torja néha vörö
sesbe átmenő, élesen felhajló röptyuk oldalpárkánykája, s varrányuk barnavö
rösek. Csápjai féltest hosszúságúak, rőtszínüek, 2 — 4 ízük majdnem egyenlő 
hosszúságúak. Falámai rőtsárgák. Torja hosszánál jóval szélesebb, oldalvást ke
rekített, s hátrafelé meglehetősen keskenyedett, az éles, kissé kiálló hátsó szegle
teknél alig kikanyarított, hosszcsatornácskája az előszélt nem érinti, a hátsó szeg
letek melletti benyomások gödörcsés alakúak. Böptyüi rövid tojásdadok, megle
hetősen domborodottak, oldalszéleik kissé kékesbe játszók, élesen párkányoltak, 
három innenső rovátkájuk jól látható, a negyedik enyészetes, a harmadik rovátka 
előfelén két ponttal jelölt. Lábai rőtsárgák.

El a bánsági s erdélyi havasokon.
Trechus microphthalmus Miller**) (paraszemü Fürgöncz). IX. táb. 13-ik 

ábr. — Hossza 2 V4 vonal.
Hosszúkás, a Tr. Longhii-hoz hasonló, de valamivel kisebb, s különböző 

torju ; egészen rőtsárga, világossárga lábakkal, csupán kis szemei feketék. Feje 
sima, a szemek közti barázdák hosszak és mélyek, oldalduzzanatai nagyon dom- 
borúk ; csápjai a fej s torjnál jóval hosszabbak. A törj hossza, közepe előtti szé
lességével egyenlő, oldalvást kevéssé kerekített, hátrafelé meglehetősen keske
nyedett, alapja előtt kikanyarított, egyenszegü szélesded hátsó szegletekkel ; fe
lülete csekélyen domborodott, mély hosszcsatornácskával, s a hátsó szegletekben 
egy-egy benyomáskával ellátott. Böptyüi a törj alapjánál még egyszer széleseb
bek, oldalvást kevéssé kerekítettek, élesen párkányoltak, a három vagy négy 
innenső rovátka mély, a szélsők enyészetesek, alig láthatólag pontozottak, a har
madik rovátka két erős ponttal jelölt, melyek elseje az alap közelében, másodika 
pedig a középen van, a második rovátka végén szinte egy gyengébb pont 
látható.

Ezen új faj Miller Lajos által két példányban fedeztetett fel a Tátra Kot- 
liska havasán.

*) Berlin. Entom. Zeitung. Sechster Jahrg. 1862. 364.
**) Wiener Entom. Monatschf. III. Bánd. 1859. 310.
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Anophthalmus JRedtenbacheri Frivald.*) (Redtenbacher Vakiája). IX. táb. 
14-ik ábr. — Hossza 3 1/, vonal.

Az egész állatka rozsdabarnás-sárga, fényes. Feje kerekded, előre keskenyűlt ; 
előszélé s erős, hegyesded rágonyai setétebb szintiek a többi testénél, oldalai 
duzzadtak, melyek elején a szem helyét egy apró kerülékidomu, halaványsárga 
foltocska jelöli. Torja szívded, hossza szélességével körülbelül egyenlő, felülete 
kevéssé domborodott, s egy hosszcsatornácskával kétfelé osztott ; előszegletei 
kevéssé kiállók, a hátsók egyenszegüek, hegyesdedek, s felül mindkét felén meg
lehetős mély benyomással jelöltek. A röptyuk hosszukások, a torjnál szélesebbek, 
oldalaik majdnem párhuzamosak ; alapjuk mindkét felén kissé benyomott, lapos- 
dadan domborodott, felületük pontozott rovátkákkal ellátott, melyek a varrány- 
felé erősebbek, köztércséik simák, a második legszélesebb, a harmadik három 
gödörcsés ponttal jelölt ; a röptyuk végén a 8-ik köztércse egy félholdas idomú 
benyomás miatt emelkedettebb, s az első köztércsével egyesülő. Lábai a testnél 
kissé világosabb szintiek.

Találtatott a délbihar-megyei Igricz nevíi barlangban.
Anophthalmus Milleri Frivald.**) (Miller Vakiája). IX. táb. 15-ik ábr. — 

Hossza 2—2 l/i vonal.
A szívded torjnak kihegyezett hátsó szögletei, valamint a röptyuknek elke

rekített válszögletei, ezeknek majd egyenes, s mindkét felén benyomott alapjuk, 
előre csak kevéssé keskenyült, közepén pedig csekélyen ívesen szélesbített olda
laik, és szélesen párkányolt széleik által különbözik a rokon fajoktól. Az egész 
állatka rőtszínü, s meglehetősen fényes, a röptyuk szélei kissé setétebbek, lábai 
pedig világosabb szintiek. Feje hosszúkás, a torjnál keskenyebb, az oldalduzza. 
dásain két többé-kevésbé átlátszó, kerülékidomu foltocska mutatkozik, melyek a 
szem durványainak tekinthetők. Torja szívded, hossza a szélességgel egyenlő, 
hátsó szegletei hegyesdeden kiállók, felülete laposdadan domborodott, elő haránt 
benyomása sekély, a hátsó erős, mely a szegletek melletti mély benyomásokat 
köti egybe. A röptyuk hossztojásdadok, oldalaik csekélyen kerekítve szélesbedők, 
széles s éles párkányzattal, végeik közösen elkerekítettek, alapjuk majdnem 
egyenes, mindkét felén egy laposdad benyomással ; felületük a varrány közelében 
mélyebben, oldalvást pedig felülegesebben rovátkolt, a rovátkák pontozottak, s 
a hátsó félholdidomu benyomás előtt enyészetesek ; a röptyűkön bevésett három 
nagyobb pontnak ketteje a negyedik köztércsén helyezett, s azt majdnem egé
szen átszeli, a harmadik pont a röptyuk vége előtt, a második rovátka mellett 
látható. A hátsó lábszárak végeik előtt észrevehetőleg hátrafelé görbültek.

El a Krassó megyei Szokolovácz völgyi barlangban.

*) Verhandl. des zoolog. botan. Vereins in Wien. Bánd. VII. 1857. 44.
**) Wiener Entomol. Monatschr. VI. Bánd. 1862.



Homalota alpicola Miller*) (havasi Simka). IX. táb. 16-ik ábr. — Hossza 
alig* 2/s vonal.

A Homalota-nem legkisebb fajainak egyike, a H. tibialis-sal leginkább 
összehasonlítható, melynél sokkal kisebb, mélyebb, fekete; torja aránylag hosz- 
szabb, röptyűi rövidebbek, erősebben pontozottak, lábai sötétebb szintiek. Csápjai 
szurokfeketék, harmadik ízük rövidebb a másodiknál, a következők lassudadan 
szélesebbek, az utolsó rövid tojásdad, s vége hegyesített. A fe j a torjjal egyenlő 
szélességű, finomul pontozott, s egy sekély hosszbenyomáskával jelölt. A törj 
a röptyüknél nem keskenyebb, oldalvást csekélyen kerekített, szögletei elkere
kítettek, felülete kevéssé domborodott. Röptyűi a torjnál jóval rövidebbek, feke
ték, sűrűn, és aránylag meglehetős erősen pontozottak. Potroha egyenlő széles
ségű, az első négy gytírüny nem nagyon sűrűn, és finomul, az ötödik és hatodik 
gyűrűn nagyon szétszórtan, s igen finomul pontozott, vagy majdnem sima. Lá
bai sötétbarnák.

ATátraRohács havasának hószélein kövek alatt találtatott Miller Lajos által.
Prognatha humeralis Germar**) (vállfoltu Tülköcz). X. táb. 1-ső ábr. — Hossza 

2—2VS vonal.
Nagyon hasonló a Pr. quadricornis-hoz, csápjai hosszabbak, torjának alapja 

keskenyebb, röptyűi hosszabbak, sűrűbb pontozott rovátkákkal. Teste fekete, 
fényes ; csápjainak első két íze s lábai vörösek ; a csápok többi íze barna. Feje 
nagy, mind a két ivarnál a torjnál valamivel szélesebb ; a hím homja gyengén, 
s nem nagyon sűrűn pontozott, elül lejtősen hajló, s majdnem sima, oldalai a 
szemek előtt két párhuzamos szarvval felszereltek, melyek kissé lefelé hajlók, 
s a fej előszélét valamivel túlhaladják, fejtetője harántan benyomott, s a be
nyomás egy duzzanatka által korlátolt; a nőstény homja kissé sűrűbben pon
tozott, elül simább és szarvnélküli. A törj a röptytíknél kissé keskenyebb, hosz- 
szánál valamivel szélesebb, hátrafelé meglehetősen keskenyedett, előszélé mind
két felén kissé öblös, a hátsó szél egyenes, egyenszegü, kissé benyomott szegle
tekkel ; felülete laposdad, és szétszórtan pontozott. Röptyűi a torjnál sokkal hosz- 
szabbak, oldalaik egyenesek, hátrafelé kissé szétirányulók, felületük lajtos, hón
szegleteik egy hosszúkás rőtsárga folttal jelöltek, mely többnyire a röptyűk két
harmad hoszszára terjed, s hátrafelé kissé szélesbedik; a varrány melletti ro- 
vácska mély, a többi pontozott hat rovacs gyengébb s hátul rövidített, a röptyük 
oldalai sűrűn pontozottak, végeik pedig hosszkarczosak.

A Bakonyban, és Slavoniában a fák héja alatt nem ritka.
Pholeuon leptoderum Friv.***) (hosszúcsápu Odorász). X. táb. 2-ik ábr. 

Hossza 2 %—2% vonal.
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*) Wiener Entom. Monatschr. III. Bánd. 1859. 353.
**) Faun. Ius. Europ. XVIII. b.
***) Verhandl. des zool. botanisch. Vereins in Wien. 1857. Bánd. VII. 14.



A karcsú Odorásznál (Pholeuon gracile), melyhez a hasonalkatu hosszú csá
pok és kocsák által legközelebb áll, majd még egyszer nagyobb, potrohosabb, 
sűrűbben pontozott, és rövidebb szőrösséggel borított. Feje négyszegded, finomul 
pontozott és sárgafényes szőröcskékkel födött. Csápjai vékonyak, hosszúk, a 
potrohnál hosszabbak, első ízük kevéssé vastagodott, a következő hat hosszúkás, 
az utolsó három rövidebb, a 7. 9. és 10-ik hegyeiken vastagodottabbak, a végső 
tojásdad. Torja rozsdabarna, középszerűen domborodott, igen finomul és sűrűn 
pontozott, és sárgás selyemfényű szőröcskékkel borított ; oldalai közepe előtt íve
sen szélesbedők, hátrafelé mélyen kikanyarítottak, hátsó széle majd egyenes, 
hátsó szegletei pedig oldalvást kiállók. A hossztojásdad röptyük nagyon dombo- 
rodottak, és élesen, de kcskenyen párkányoltak, sárgások, vagy rozsdabarnák, 
igen finomul és sűrűn pontozottak, úgy mint a törj karczosak ; közepük mögött 
legszélesebbek, s hegyeik egyenként elkerekítettek. A lábak hosszúk, vékonyak, 
a hím szélesített mellső kocsái 5, a nőstényé 4 ízüléküek ; a hátsó kocsák igen 
vékonyak, hosszantosak, és mind a két ivarnál 5 ízüléküek.

Találtatott a délbihar-megyei hegyekben Rézbánya közelében létező Foná- 
czai barlangban.

Pholeuon angusticolle Hampe*) (keskenytorju Odorász). — Hossza 2 vonal.
Feje hossznégyszegü, sűrű, sárgás, a testhez lapuló szőröcskékkel, pontozatja 

meglehetős mély, és sűrű, a hiányzó szemek helye kissé kivölgyeit, és párká- 
nyozott ; csápjai vékonyak, a fej és torjnál sokkal hosszabbak, első 7 ízük hosz- 
szura nyúló, a négy utolsó kissé vastagodott és rövidebb, a 10-ik csak kevéssel 
hosszabb a nyolczadiknál, a végső kúposán hegyesített. Az állkapocsfalámok 
utolsó íze rövid, áridomu. Torja oly hosszú mint közepén széles, lassudadan előre 
keskenyülő, oldalvást közepe mögött kikanyarított, s innét hátrafelé egyenes 
vonalban irányúit, előszélé mélyen kimetszett, miért is előszegletei előrenyúlók, 
hátsó széle majd egyenes, egyenszegti hátsó szegletekkel ; felülete haránt vonal
ban domborodottabb, igen finomul és sűrűn pontozott, s finom rőtsárgás szőröcs
kékkel lepezett. Paizskája széles, háromszögű, s igen finomul pontozott. Roptyüi 
hossztojásdadok, a torjnál szélesebbek, s majd kétszer hosszabbak, domborodot- 
tak, sűrűn és finomul pontozottak, igen gyengén harántan redőcskések, és sár
gás selyemszőrü mezzel ellátottak ; oldalaik élesen párkányoltak, vállszegleteik 
elkerekítettek. A mellköze hosszában ormós. A lábak hosszúk, és vékonyak, 
egymástól elálló hátsó búczokkal.

Az oncsászai barlangban él.
Pholeuon gracile Frivald.**) (karcsú Odorász). X. táb. 3-ik ábr. — Hossza 

1 % vonal.

1 8 4  NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

*) Verhandl. des zool. botan. Vereins in W ien. Bd. VI. 1856. 163. t. 7. f. 7.
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Rozsdabarna, sárgás szőröcskékkel fedett. Csápjai barnasárgák, hosszvéko
nyak, utolsó izük tojásdad, vége-hegyesített ; lábai rozsdabarnasárgák, világosabb 
kocsákkal. Feje hossznégyszegded, sűrűn pontozott, a hiányzó szemek helye la- 
posdadan benyomott. A törj hossza közepe előtti szélességével egyenlő', felülete 
kevéssé domborodott, igen sűrűn s finomul pontozott, oldalai előre kissé keske- 
nyülők, mindjárt közepük előtt legszélesebbek, s hátul erősen kikanyarítottak, a 
hátsó szegletek oldalvást hegyesen kiállók. A röptyük hossztojásdadok, meglehe
tősen domborodottak, alapjukon sűrűbben, hátrafelé fokonként szétszórtabban 
és erősebben redőcskésen pontozottak, oldalai éles, s keskeny párkányzatuak, 
hátrafelé lassudadan szélesbedők, közepük mögött legszélesebbek, innét pedig 
keskenyülők, végeik nem párkányoltak, s varrányszegleteik majd egyenként 
elkerekítettek. A lábak hosszúk és vékonyak, kissé meghajlott, s vastagodott, 
mellső lábszárakkal.

Bihar megye Kalota falu határában, az úgynevezett Vidavölgy Kugles-hegyi 
barlang belsejében tenyészik.

Drimeotus Kraatzii Frivald.*) (Kraatz Barlangárja). X. táb. 4-ik ábr. — 
Hossza 2 vonal.

Feje és torja rozsdabarnás, sűrűn, és finomul pontozott, szürkesárgás sző- 
röcskékkel borított; az utóbbi mérsékelve domborodott, hosszánál szélesebb, 
oldalvást mindjárt közepe előtt kerekítve szélesített, innét előre s hátra keske- 
nyedett, alapja felé egyenlően széles ; előszélé kivált a kiálló előszegletek mellett 
mélyebben kiszélelt ; hátsó széle nagy ívidomban kimetszett, miért is a hátsó 
szegletek hegyesdedek. Roptyüi rozsdabarnák, sárgafényes szőröcskékkel, tojás
dad idomuak, középszerűen domborodottak, meglehetős sűrűn, és a torjnál erő
sebben pontozottak ; oldalaik ívesen szélesbedők, szélesen párkányoltak, a pár- 
kányzat az egyenként elkerekített röptyük végei előtt elenyésző ; mindegyik 
röptytí négy hosszormóval díszített, hátsó felükön pedig a rovátkák nyomai mu
tatkoznak. Lábai meglehetős hosszak, lábszárai görbültek ; a hímnél a mellsők 
alsó szélökön, a középsők pedig elejöktől majd végig összenyomottak ; a hím 
mellső kocsáinak három íze szélesbedett.

Találtatott a délbihar-megyei Feríese falu melletti barlangban.
Drimeotus Kovácsii Miller**) (Kovács Barlangárja). — Hossza 13/4 vonal.
Hossztojásdad, rozsdabarna színű, és szürkéssárga szőrökkel fedett. Feje 

igen finomul és nagyon sűrűn pontozott; fölajka elől igen gyengén kiszélelt; 
csápjai 11 ízűek, az első hat vékony, a többi vastagodott, a 8-ik rövidebb, és 
vékonyabb az előtte levőnél, s az utána következőnél. Szemei hiányzanak. 
Torja kevéssé domborodott, igen finomul pontozott, és gyenge szőröcskékkel

*) VerhandL des zool. botan. Vereins in Wien. Bánd VII. 1857. 45.
**) Verhandl. des zool. botan. Vereins in Wien. Bánd VI. 1856. 635. t. 8. f. 2.

NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA. 1 8 5

A K A D . ÉV K Ö N Y V . X I .  K .  IV .  D. 24



lepezett, hosszánál kissé szélesebb ; oldalai közepe előtt ívesen szélesbedők, előre 
keskenyülők, közepök mögött kissé befelé kanyarodottak, ezentúl pedig egész a 
hátsó szegletekig egyenesek ; hátsó széle nagy ívidomban kiszélelt, miért is a 
hátsó szegletek kissé hegyesdeden kiállók. Röptyüi a torjnál szélesebbek, kevéssé 
domborodottak, oldalvást kissé szélesbedők, hátul elkerekítettek, oldalszéleik 
éles karimájuak, mely karima a röptytík végéig nem terjed ; minden röptyun 
három, elül-hátul rövidített, kevéssé emelkedett vonal mutatkozik, s az egész 
felület meglehetősen, de nem sűrűn pontozott, a pontok itt-ott redőcskéket képez
nek, az emelkedett hosszvonalok közt pedig majd sorakoznak. A lábak vékonyak, 
s középszerű hosszúságúak ; a hím mellső kocsái 5 ízűek, három szélesített ízű- 
lékkel, a nőstényéi 4 ízűek ; a két hátsó pár láb mind a két ivarnál 4 ízű 
kocsákkal.

Tartózkodik az igriczi barlangban, hol állati hulladékból él.
Catops validus Kraatz.*) (tömör Látal). X.táb. 5-ik ábr. — Hossza 2 1/2 vonal.
A test alkata mint a C. varicornis-é, de jóval nagyobb, és csápjainak idoma 

különböző. Hossztojásdad, fekete, barnásán szőröcskés. Csápjai vörösbarnák, 
első ízük a másodiknál legalább még egyszer hosszabb, és félszer vastagabb ; a 
második kicsiny, vége majdnem oly széles mint egész hossza ; a harmadik a 
másodiknál legalább kétszer hosszabb, a negyedik a másodikkal egyenlő hosszú
ságú, de szélesebb ; az ötödik és negyedik egyenlők, a hatodik a nyolczadiknál 
kissé rövidebb és szélesebb ; a hetedik valamivel rövidebb a kilenczediknél, de 
ezzel egyenlő szélességű ; a tizenegyedik a tizediknél láthatólag keskenyebb, s 
félszer rövidebb, alapjától kezdve vége felé kúposán keskenyedett, s hegye kissé 
világosabb színű. Torja s röptyüi harántan karczoltak, s ez utóbbiak végei 
csonkák.

Meliádia vidékén a Cserna völgyében s a Domuglet hegyen korhadt növények 
alatt jön elő.

Silpha oblonga Küster**) (hosszudad Peszér). X. táb. 6-ik ábr. — Hossza 
5 — 6 vonal.

A Silpha obscura-hoz hasonló ; de a röptyűjén a három emelkedett hosszvo
nalból a két innenső gyenge, s a harmadik ormós. Teste fekete homályos fényű. 
Feje sűrűn pontozott, szemei között harántan emelkedettebb ; csápjai majd féltest 
hosszúságúak. Torja hosszánál majd még félszer szélesebb, előszélé közepén 
kissé kiszélelt, s úgy mint az oldalszélek pitytyedesen párkány olt, oldalvást ke
rekített, előre jobban mint hátra keskenyedett, elkerekített szegletekkel; felülete 
domborodott, a szélek körül kissé lapított, sűrűn pontozott, a pontok az oldalszé
lek mellett hosszredőcskésen folynak össze. A paizska széles háromszegü, és sűrűn
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pontozott. A roptyük széles tojásdadok, a torjnál még egyszer hosszabbak, pár- 
kányzatjuk elül szélesebb, s magasabban felálló, végein pedig enyészetes ; felületük 
domborodott, s oldalvást főleg hátul meglehetős sűrűn pontozott, előfelén bárom 
sima hosszvonallal, melyeknek két innensője a felületnél alig emelkedettebb, a 
harmadik ormós. Alsó része valamivel szélesebb, sűrűn pontozott és fürtös sző- 
röcskékkel gyéren lepezett.

A bánsági havasok magaslatain kövek és fa-darabok alatt gyakori.
Xanthosphaera Fairmaire. (Character generis).
Antennarum clava triarticulata. Mesosternum simplex. Tarsi posteriores 

4-, anteriores 5- articulati.
Teste tekésded. Csápjai rövidek, buzogányosak, a buzogány vastag, a csápok 

felét képező, három ízből álló, az első íz háromszögű, a második harántos, az 
előbbinél szélesebb, a harmadik sokkal kisebb, a csápok 4., 5., 6. és 7-ik ízei 
vékonyak, rövidek, egyforma szélességüek. Középmelle (mesosternum) egyszerű. 
Utómelle (metasternum) a középső búczok között kissé dudorodott. Lábai rövidek, 
erősek, lábszáraik szélesek, végok felé erős tövisekkel fegyverzetiek. Mellső ko- 
csái 5, a hátsók 4 ízűek.

Ezen nem, igen közel áll a Triarthron nemhez, melytől azonban hátsó ko- 
csáinak 4 íze által könnyen megkülönböztethető. A Colenis nemhez, melynek 
hátsó kocsái szinte 4 ízesek, igen hasonlít, de ennek csáp-buzogánya valósággal 
5 ízes, és nem három, a csápok 7-ik íze, az előbbieknél s utóbbiaknál nagyobb, 
utómelle ormós, azonkívül ennek csápjai és lábai vékonyabbak, s röptytíinek 
vésménye egészen különböző.

Xantosphaera Barnevillei Fairm. (BarnevilleTeperje). — Hossza 1 x/2 millim.
Convexa, flavotestacea, nitida, antennarum clava nigra ; prothorace tenuis

sime punctato ; elytris sat fortiter punctato-striatis, interstitiis planis, dense 
punctulatis.

Igen domború, rövid, sárgafakó fényes. Csápjainak buzogánya fekete. Feje 
s torja igen tinómul pontozott, az utóbbi hátsó részén oly széles, mint a röptytík, 
előrészén jóval keskenyebb ; oldalvást, valamint előszegletein igen kerekített, 
előszélének mindkét oldala kissé kiívelt, hátsó széle tompa. Faizskája három
szögű, hegyes, és igen finomul pontozott. Röptyüine : rovátkái felületesek, pon- 
tozatuk erősebb, sűrít ; a varrány rovátka hátrafelé feltűnőbb ; köztércséi 
laposdadok.

Hazánk bizonytalan helyiségén Rayé által egy példányban találtatott.
Hetaerius Sartorii Redtenb.*) (Sartori Oboncsája). — Hossza 1 vonal.
Barnásvörös, meglehetős fényes, igen finom, pikkelyidomu, szürkés vigály 

szőröcskékkel lepezett. Feje oldalvást vékonyan párkány olt. Torja, a hátsó 
egyenszegü szegletektől kezdve, kevéssé előre keskenyedett, előszegletei ki- s

*) Faun. Austr. 3. 4. Heft. 1857. 311.
2 4 *
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befelé irányultak, kögje nagyon domborodott, oldalszélei lapítottak. A röptyük 
töve, a törj alapjánál nem szélesebb, oldalvást kevéssé szélesbedők, hátul majd
nem egyenes vonalban elmetszvék, s itt külszegleteik elkerekítettek, felületök 
domborodott, igen finomul pontozott, s előfelökön néhány alig kivehető rovát
kákkal jelölt. Lábai szélesek, s kivált a lábszárak nagyon lapítottak.

Leihelyei a Gellért- és óbudai kopárhegyek, hol kövek alatt lappang, Bécs 
vidékén is találták, de ezen eddigelé ismert lelhelyein is csak egyes példányok
ban észleltetett.

Saprinus herbeus Marséul*) (gyepi Ruzsoly). — Hossza 2 x/%, szélessége 
1 '/2 millim.

Tojásdad, domború, rőtbarnás, érczfényü. Csápjai rozsdaszínüek. Hornja 
lapos, harántos. enyészetesen pontozott és harántan finomul rovátkolt, környe
zete egy mélyebb rovátkával jelölt, a sisakcsától (clypeus) egy kicsiny, középeit 
kissé öblös ormó által elválasztott. Az előtörj szélesebb mint hosszú, alapján két- 
öblös, oldalai rézsútosak, és sűrű pontozattal, előre keskenyedett és kiívelt, göm- 
bölyded szögletekkel, alapján és oldalain széles redős pontozattal. Paizskája kicsi 
háromszögű. Pőptyüi az előtörj alapszélességénél hosszabbak, a vállak tájékán 
kissé szélesebbek, végok felé keskenyebbek s vörösebbek ; hátsó részüknek fele 
a 3-ik rovátkáig igen finomul és vigályan pontozott, a varrány rovátkája előre
felé félbeszakított, a többi hátrovátkák a középen túl rövidítettek, a 4-ik közé
peit rövidített, a paizska felé hajlott, és látszólag a varrány rovátkához irányuló, 
az 1—3 kissé hosszabb, az előbbi egy függelékkel ellátott, mely a bütti széléig 
vonúl, a vállrovátka finom rézsútos, a benső alvállrovátka szétágazó, a külső 
hiányzik. Farfödöje saja pontozatu. Utómelle (metasternum) egészen visszahajlott^ 
alig észrevehetőleg pontozott. Elömelle (prosternum) csaknem az alapjáig igen 
keskeny, a rovátkák igen stírüek, csaknem párhuzamosak. Lábai rozsdaszínüek, 
első lábszárai 4 erős foggal ellátvák, a hátsók kétsoros tüskések.

Laferté kapta Magyarországból.
Saprinus antiquulus Iliig.**) (agg Ruzsoly). — Hossza 2/. vonal.
Test-alkatára nézve a Sapr. chalcites-hez hasonló, de kisebb, bronczszínü, 

nagyon fényes, lábai és csápjai vörösbarnák, Hornja a sisakcsától egy emelke
dett vonalka által elválasztott, s úgy mint a törj finomul pontozott. Röptyüi si
mák, csupán végeik finomul pontozottak ; a szokott rovátkák majdnem a röp- 
tyűk végére terjednek, a varrány melletti rovátka egész, s elül a másodikkal 
ívesen közlekedik. A mellső lábak szélei tüskékkel ellátottak.

Hazánkban és alsó Austriában honos.
Saprinus curtus Eosenh.***) (kurta Ruzsoly). — Hossza ] x/\ 2 vonal.

*) Annal, de 1. Société Entomol. de France. 1855. p. 689. t. I. 19. f. 131
**) Illiger Magaz. fiir Insectenkunde. 6. Bánd. 1807. 43.
***) Beitr. zűr Ins. Fauna. Eur. 1847. 26.



Rövid, tojásdad, mérsékelten domborodott, fekete, fényes, felülete érczes 
sötétzöld; csápjai, a röptyűk végei, s lábai barna vörösek. A Sapr. metallicus leg
kisebb példányainál még kisebb, s leginkább a Sapr. pullus-hoz hasonlít ; mind 
a kettőtől a pontozott törj, sűrűn ránczolt s gyengén párkány olt hóm, valamint 
a számosabb fogacskákkal felszerelt mellső lábszárak által különbözik. Feje sű
rűn ránczolt és finomul pontozott. Csápjai barnavörösek. Torja elül kissé keske- 
nyedett, oldalvást kevéssé, az előszegleteken nagyon kerekített, felületének szé
lei sűrűn, korongja pedig valamivel gyérebben s finomul pontozott. Röptyüi 
hátsó felökön s oldalvást egész a harmadik, rézsut fekvő rovátkáig sűrűn, fino
mul pontozottak, rovátkáik mélyek s gyengén pontozottak ; a varrány melletti 
rovátka sekély, elül félbenszakadt, a három első rézsut fekvő rovátka a röptyűk 
közepét alig haladja túl, a negyedik a röptyűk vége előtt végződik, a szélső a 
vállszegleti rovacs folytatásának tekinthető, s ez a röptyűk közepén túl alig 
terjed. A két utolsó potrohgyűrüny sűrűn s finomul pontozott. Lábai barnavö- 
rösek, mellső lábszáraik ívesen szélesbedők, 8—9 hegyesded fogacskákkal 
felszereltek.

Hazánkban Rosenhauer által fedeztetett fel.
Pleganophorus bispinosus Hampe*) (kéttövisü Csápzöm). X. táb. 7-ik ábr. 

a. nőstény csápja. — Hossza 1 J/2 vonal.
Hossztojásdad, pontozott, finom rövid szőröcskékkel lepezett, vörösbarna, 

világosabbszínü csápokkal, szájrészekkel és lábakkal. Csápjai négyízüléküek, a 
negyedik ízülék a három elsőnél, ezeket együttvéve, hosszabb. Tölajka haránt, 
négyszegű, elül egyenes. Rágonyai sarlóidomra görbült hegyüek. Az állkapcsok 
hegyökön két bőrnemü, finomul pilláit karélycsával, az innenső karélycsa rövid 
és keskeny, a külső, szélesbített hegyével, a falámok második ízülékét túlhaladó. 
Az állkapocsfalámok három ízüléküek, s ezek egyenlő vastagok, a két első rövid, 
a harmadik hosszabb s tompán hegyesített. Az áll hosszánál még egyszer széle
sebb, előre keskenyedett, s előszélé kissé kicsípett. A nyelvecs kiálló, bőrnemü, 
kiszélelt, s pilláit hegyű ; az alajkfalámok rövid vastagok, két ízüléküek. Torja 
hosszánál valamivel szélesebb, hátrafelé szélesbített, hátsó szegletei hosszú tövis- 
idomuak, ki- s hátrafelé nyúlok, s a röptyűk vállszegletéhez fekvők, korongja 
egy rövid emelkedett éles vonalkával. A röptyűk a torjnál szélesebbek, s még 
egyszer hosszabbak, laposdadan domborodottak, s alig láthatólag pontozottak. 
Hasa hatszegményü, az első gyűrüny majdnem oly hosszú, mint a négy utána
következő együttvéve. Lábainak csípői tojásdadok, s a csípőüregcséből kevéssé 
állnak ki ; a kocsák egyszerűk, négy ízüléküek, a három első ízülék együttvéve 
alig hosszabb a negyediknél.
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Dr. Hampe által először Erdélyben, későbben általam Mehádiánál a Cser- 
teg hegyen egy álló bükkfa korhadványában találtatott.

Cryptophagus laticollis Miller*) (szélestorju Rejke). X. táb. 8-ik ábr. — 
Hossza 1 V4 vonal.

Hossztojásdad, kevéssé domborodott, vörösbarna, igen finom, lapuló sző- 
röcskékkel lepezett. Csápjai rövidek s meglehetős vékonyak, bunkójuk három 
ízüléke majdnem egyenlő széles. Feje sűrűn pontozott. Torja oly széles, mint a 
röptyűk, s hosszánál majd még egyszer szélesebb, oldalvást sűrűbben, a koron
gon szétszórtabban finomul pontozott, elül széles ívidomban kiszélelt, előszegle- 
tei a szem közepéig nyúlnak ki, oldalvást kevéssé kiállók, s hátrafelé nem ké
peznek fogacskát, oldalai csak kevéssé kerekítettek, nem vastagodottak s fognél
küliek ; hátsó szegletei tompák, alapja gyengén harántan benyomott, s rajta sem 
a dudorkák, sem pedig a rövid emelkedett vonalkák, melyek némely fajnál a 
paizska előtt mutatkoznak, észre nem vehetők. Paizskája rövid, hátul széles ív- 
idomban elkerekített. Röptyüi tövük mögött kissé kerekítve szélesbedők, s innét 
hátrafelé lassúdadan keskenyedettek, bütüjök közösen elkerekített, felül finomul 
pontozottak és gyengén karczoltak. Melle kissé erősebben és szétszórtabban, pot- 
roha gyengébben pontozott.

Ezen különös alkatú, s vésményei által a többi fajtól nagyon különböző 
állatka, eddigelé csak két példányban ismeretes, melyek egyike Erdélyben 
Hampe tudor, másika pedig a budai hegyekben Frivaldszky János által találtatott-

Haplolophus Frivald. (Gencsér). X. táb. 9-ik ábr.
Antennae 11. articulatae, clavatae, clava triarticulata elongata, articulis 

duobus transversis aequalibus, ultimo subovato (a).
Oculi laterales rotundati, prominuli.
Labrum transversum, apice truncatum, angulis rotundatis (b).
Mandibulae breves, subtriangulares, apice bifidae, obtusae, iutus non cre- 

nulatae (c).
Maxillae malis binis, apice ciliatis, exteriore oblique subtruncata, interna 

unco terminata (d).
Palpi maxillares 4-articulati, articulo ultimo oblongo ovato, apice subro- 

tundato (e).
Mentum apicem versus angustatum (f). Ligula apice subtruncata et subfissa, 

membranis triangularibus ciliatis aucta (g).
Palpi labiales 3-articulati, articulo tertio brevi ovato, apice rotundato (h).
Corpus subcylindricum ; abdomen segmentis ventralibus quinque, primo se

cundo et quinto fere aequilongis, tertio et quarto brevioribus.
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Pedes sejuncti ; tarsi 5-articulati, articulo quarto praecedentibus breviore et 
angustiore (i).

A csápok 11-ízüléküek, az első íz vastag, a harmadik a másodiknál kissé 
hosszabb, a következők hosszuknál alig szélesebbek, a három utolsó hosszbunkót 
képez, melynek első két ízüléke egyenlő nagyságú s hosszánál szélesebb, a végső 
íz pedig kissé hosszabb, majdnem tojásdad (a).

A szemek oldalvást helyezettek s meglehetősen kidűledtek.
A fölajk haránt, elül egyenes, szegletei elkerekítettek (b).
A rágonyok rövidek, háromszegudedek, végük ketté osztott, s hegyeik 

tompák (c).
Az állkapcsok két karélycsával, melyek végei pilláltak, a külső karélycsa 

vége majdnem rézsut metszett, a belső kis gamóval végződő (d).
Az állkapocsfalámok 4-ízüléküek, az első íz kissé görbült s a két következő 

vastagabbnál valamivel hosszabb s vékonyabb, az utolsó az előbbiekkel együtt
véve egyenlő hosszaságu, s hegye majdnem elgömbölyített (e).

Az áll előre keskenyedett (f). A nyelvecs hegye majdnem egyenesen met
szett, látszólag hasadt, s mindkét előszegletén pillás, háromszegüded hártyácská- 
val ellátott (g).

Az alajkfalámok 3-íziiléküek, az első íz vékony s görbült, a második rövi- 
debb s vastagabb, a harmadik legvastagabb, rövidtojásdad, s hegye elgömbö
lyített (h).

A test hengerdedes ; hasa ötszegménynyel, melyek első, második s ötödiké 
majdnem egyenlő hosszúságú, a harmadik s negyedik rövidebb.

A lábak kissé egymástól elválasztvák ; a kocsák 5-ízüléküek, a három első 
íz szélességénél kissé hosszabb, a negyedik keskenyebb s rövidebb, a karomízü- 
lék leghosszabb, egyszerű karmacsokkal.

Ezen nem szájszerveit tekintve csak kevéssé különbözik a Paramecosoma- 
tól ; ú. m. rágonyai hegyük mögött nem hornyoltak, a nyelvecs hegye látszólag 
hasadt, és csápjai egyenlő nagyságú bunkóízekkel ellátvák ; testének idoma 
azonban jobban hasonlít a Tehnatophilus-hoz, de ettől egyszerű, nem szélesbített 
s nem karélycsás kocsa ízülékei által eltér.

Haplolophus neglectus Friv. (elhanyagolt Gencsér). — Hossza 2 — 2 1/i vonal.
Subcylindricus. rufo ferrugineus, pectore, elytrisque medio nigricantibus, 

pubescentia cinerea adjacente, in elytris densiore tectus ; capite dense punctato, 
epistomate apicem versus angustato, apice ipso truncato; thorace longitudine pa
rum latiore, lateribus marginato et leviter rotundato, basim et apicem versus 
aequaliter angustato, basi utrinque subsinuato, dorso subconvexo, dense ac subti
liter punctato ; elytris thoracis media latitudine vix latioribus, humeris rectangu- 
laribus, thorace fortius et minus dense punctatis, ad humeros et apicem versus 
dilutius rufescentibus ; subtus prothorace et pectore fortius et minus dense pun-

NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES ELÍRÁSA. 191



1 9 2 NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

ctatis, abdominis segmentis subtilissime punctatis ac densius pubescentibus, fe
moribus modice incrassatis, tibiis rectis, ungviculis simplicibus.

Cryptophagus Frivaldszkyi Dejean*).
Teste hengerdedes, rőt szinti, a röptyűk közepe s melle setétszínüek, finom, 

hamvas, testhez lapuló szőrcsékkel födött, melyek a röptyűkön sűrűbbek.
Feje sűrűn pontozott, sisakcsája előre keskenyedett s végén egyenesen 

metszett.
Torja hosszánál kissé szélesebb, előszélé s oldalai vékonyan párkányoltak s 

az utóbbiak kevéssé íveltek, előre s hátrafelé egyenlően keskenyedett, alapja 
mindkét felén csekély hajlással jelölt, felülete dombordad, meglehetős sűrűn s 
finomul pontozott. A röptyük a torjnál egy és félszer hosszabbak s alig kevéssé 
szélesebbek, vállszegleteik egyenszögüek, s úgy mint a röptyűk végei világosabb 
színűek ; a röptyűk felülete a torjnál ritkábban pontozott. Alsórészén az előtörj 
s a mell nem oly sűrűn és kissé durvábban pontozott mint a has, ez utóbbi sű
rűbb szőrcsékkel borított. A czombok kissé vastagodottak, a lábszárak egyene
sek, s a karmacsok egyszerűk.

Ezen ritka állatkát eddigelé csak a budai hegységben találtuk. Kindermann 
pár példányban déli Oroszországból is hozta.

Mycetomychus Frivald. (Pajár). X. táb. 10-ik ábr.
Caput subtriangulare, fronte impressa. Oculi laterales.
Antennae 11-articulatae, articulis tribus ultimis abrupte crassioribus, 9-o et 

lO-o rotundato, ultimo oblongo ovato, (a)
Labrum apice rotundatum, medio subemarginatum, pilis subtilibus ci

liatum. (b)
Mandibulae apice angustatae et bifidae, intus non crenulatae sed membrana 

rotundata ciliata auctae, (c)
Maxillae malis connexis, exteriore apice membranacea, rotundata, ciliata, 

interiore parum breviore, angustiore, interne breviter ciliata, (d)
Palpi maxillares 4-articulati, articulis tribus primis brevibus, ultimo elongato 

subtruncato, (e)
Mentum apicem versus angustatum, (f) Ligula subquadrata, apice medio 

arcuatim prominula, membranis breviter ciliatis aucta, (g)
Palpi labiales breves, articulo tertio breviter ovato, (h)
Thorax elytris multo angustior, lateribus spinulosis.
Elytra dense striato-punctata, subconvexa.
Pedes approximati, tibiae apice bispinulosae ; tarsi quinquearticulati, arti

culo primo sequentibus paulum angustiore, 3-o et 4-o obliquis, brevibus, quarto prae
cedentibus duobus minore, quinto longitudinem praecedentium aequante, ungvi
culis basi dilatatis; (i) pes anticus, (k) tarsus pedis postici.

:) Catal. des Coléopt. Paris 1837. 138.
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A fe j  háromszegíided, egész a szemekig a torjba merült, homja benyomott; 
a szemek oldalvást helyezvék.

A csápok a szemek előttiek, 11-ízüléküek, a harmadiktól kezdve a nyolczadi- 
kig kisebbedők, a három utolsó vastagodott, és pedig a 9-ik és 10-ik gömbes, s 
az utolsó hossztojásdad. (a)

A fólajk elül kerekített, közepén alig láthatólag kiszélelt, és tinóm szőröcs- 
kékkel pilláit, (b)

A ráyonyok hegye vékonyodott s ketté osztott, belszélei nem hornyoltak, 
de pillás hártyával ellátvák. (c)

Az állkapcsok karélycsái egymáshoz illesztvék, a külső hegye hártyás, el
kerekített s pilláit, a belső kissé rövidebb, keskenyebb, s belszélének pillái rö
videk. (d)

Az állkapocs/aláirtok 4-ízüléküek, a három első ízülék rövid, a negyedik 
hosszúkás, s hegye kissé csonkult, (e)

Az áll előre keskenyedett (f). A nyelvecs négyszegüded, hegyének közepe 
kissé ívdedesen kinyúló s oldalvást pillás hártyácskákkal megtoldott, (g)

Az alajkfaláimok rövidek, harmadik ízük vastagodott, rövid tojásdad. (h)
A törj a röptyűknél jóval keskenyebb, oldal párkány kája átlátszó, s 6 — 7 

fogacskával felszerelt.
A röptyük aránylag nagyok, vállszegleteik egyenszegiiek, felületük mélyen 

pontozva rovátkolt, korongjuk laposdad, oldalvást pedig s hátul lejtősek.
A közép s hátsó mell szétszórt durvás pontozattal ; a has ötszegményü.
A lábak közel egymáshoz helyezettek, a lábszárak hegye két tövissel ; a 

kocsák ötízüléküek, melyek (első hárma) alul hossz-szőrnyalábkákkal ellátvák ; 
az első íz a következőknél keskenyebb, a 2-ik, 3-ik és 4-ik rézsútos s rövid, ez 
utóbbi a két előbbinél kisebb, a karomízülék leghosszabb, a négy elsővel együtt
véve körülbelül egyenlő hosszúságú, a karmacsok töve szélesített, (i) mellső láb. 
(k) a hátsó láb kocsája.

Ezen állatka eddig a Corticaria nemhez soroltatott, melytől azonban nem 
csak a különböző szájszervek, hanem egyszersmind 5 ízülékü kocsák által is 
különbözik. A Lissodema nemhez a szájszerveire nézve igen hasonlít, de ötízülékü 
hátsó kocsái miatt mellé nem helyezhető.

Mycetomychus macularis (foltos Pajár). Corticaria macularis Fuss*). Latridius 
variegatus Dejean**). — Hossza 1 V4 vonal.

Teste rőt vagy sötétbarna; csápjai és szájszervei rőtsárgák. Feje háromsze
güded, homja benyomott, a benyomás elül s oldalvást párkányolt, a szemeken 
belől egy-egy világosabb szinti dudorkával ellátott. Torja rozsdabarna, hosszá
nál csak kevéssé szélesebb, hátrafelé kissé keskenyedett, elő- s hátsó széle ívde-

*) Verhaudl. und Mittk. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt. 1850. 128.
**) Catalogue des Coléopt. Paris. 1837. 335.
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desen elkerekített, oldalszélei áttetszó'k s 6 — 7 fogacskával felszerelvék, elő- s 
hátsó szögletei tompák, korongja hosszában dombordad és sűrűn durvásan pon
tozott. Roptyüi a torjnál sokkal szélesebbek, oldalvást hátrafelé szélesbedők, 
az előkorongon laposdadok, hátul s oldalvást lejtősek, szennysárgaszíniiek, több 
setét hosszfoltocskával díszítvék, melyek két szigszeges szalagot képeznek, mé
lyen hornyoltan pontozva rovátkoltak, a köztércsék keskenyek, simák, az első
től kezdve váltakozva emelkedettebbek, s a háromszegüded paizska mellett még 
cg y rövid pontozott rovacscsal ellátottak. Melle ritkásan, de durván pontozott, 
hasa pedig majdnem sima.

Leihelye ezen ritkább fajnak nálunk a Bakony erdeje, az erdélyi erdőkben 
is észleltetett, többnyire a bükkfa-taplóban tartózkodik.

Dermestes latissimus Bielz*') (terjedt Porva). X. táb. 11-ik ábr. — Hossza 
3 % vonal.

Torjának szélessége által e nem valamennyi fajától első tekintetre megkü
lönböztethető. Fekete, csápjai barnák; feje, paizskája s alsó része sárga selyem
fényű, lapuló szőrösséggel borított. Torja hosszánál még egyszer szélesebb, ol
dalvást nagyon kerekített s előre kerekítetten keskenyedett, hátsó szegletei tom
pák, alapja mindkét felén kikanyarított és sárga szőrökkel pilláit, felülete kevéssé 
domborodott, elő- s hátsószegleteinél csekélyen benyomott, korongja nagyon 
finomul, oldalvást láthatóbban és kissé sűrűbben pontozott, gyönge, sötétbarna 
lelapuló szőrcsékkel lepezett, melyek a korongon gyakran kopottak, miért is az 
valamivel fényesebb. A röptyük a torjnál majd másfélszer hosszabbak, tövük a 
törj alapjánál kevéssé keskenyebb, oldalai közepökig kissé szélesbedők, s innen 
hátrafelé ívdedesen keskenyedettek, bütüjök közösen elkerekített, felíiletök la- 
posdadan domborodott, nem rovátkolt, vagy csak alig észrevehetőleg rovátkás, 
meglehetős sűrűn pontozott, és gyönge sötét szőröcskékkel lepezett, melyek néha 
lielylyel-helylyel lekopadtak. Lábszárai kissé lapítottak ; kocsái barnák.

Ezen érdekes faj eddigelé csak a Bakony erdejében, és az erdélyi havaso
kon találtatott.

Carimus decorus Stejfahny**) (ékes Tekény). X. táb. 12-ik ábr. — Hossza 
2 V4 vonal.

Ezen faj hasonlít a Cur. erinaceus-hoz, de ennél majd még egyszer nagyobb. 
Az egész állatka meglehetős rövid kerülékidomu, fekete, szennysárga aranyos, 
hosszkeskeny pikkelyidomu szőrökkel borított, fekete bársonyos foltokkal tarká- 
zott, azonkívül pedig rövid, merev, liegyökön vastagodott, szétszórt fekete sző
rökkel fedett. Feje pontozott, csápjai rőtbarnák. Torja haránt, előre nagyon kes
kenyedett, oldalszélein mélyen ívesen kimetszett, előszélé mindkét felén kissé 
kiszélelt, előszegletei nagyon kinyújtottak s lefelé hajlottak, a hátsók kissé ol

*) Verhandl. und Mittheil. des siebenbürg. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt 185'). 180. 2.
**) Tent. Monogr. Byrrh. 1842. 26. 21.



dalvást kiállók, felülete sűrűn pontozott, és szennysárga aranyos szőrösséggel 
borított, mely a korongon sávosan, az oldalakon pedig foltosán fekete bársonyos 
szőrösségei tarkázott. A röptyük a tövön a törj alapjával egyenlő szélességüek? 
innét azonban ívesen szélesbedők, úgy bogy közepök előtt legszélesebbek, s 
hátrafelé megint keskenyedettek, felületök nagyon domborodott, rovátkolt, szenny
sárga aranyos színű, pikkelyidomu szőrökkel födött, s a 2. 4. 6. és 8-ik köztér- 
csén, melyek a többinél szélesebbek, fekete bársonyos, hossznégyszegü foltokkal 
díszített. Alsó része szurokfekete, majdnem homályos, sűrűn redősen pontozott, 
és vigály sárgás szőröcskékkel lepezett. Kocsái rozsdabarnák.

Mehádia vidékén tenyészik.
Morychus transylvaniens Síi ffr*) (erdélyi Tekőcz). X. táb. 13-ik ábr. — 

Hossza 2 V4 — 2V2 vonal.
• A Mor. nitens-néA sokkal nagyobb, domborodottabb, és kevésbé szőröcskés. 

Teste visszás peteidomu, felül fényes, aranyos zöld, vagy néha sötétebb zöldszínü, 
ibolyakékesbe játszó, finom szürkés szőrcsékkel lepezett, melyek i  korongon 
többnyire lekopottak ; alul fekete, és szürkés szőrcsékkel borított. Feje sűrűn 
pontozott, homjának közepe simás. Torja elül keskeny, oldalszélei, oldalvást te
kintve, ívesen kimetszettek, s vékonyan párkányoltak, előszegletei hegyesdedek, 
lekonyulok, s a fejhez lapulók, a hátsók szinte oldalvást kinyúltak, alapja mind
két felén széles ívidomban kikanyarított, s felülete sűrűn pontozott. Roptyüi tö
vükön a torjnál nem szélesebbek, közepök táján legszélesebbek, nagyon dom- 
borodottak és meglehetős sűrűn pontozottak. Alsó része nagyon sűrűn, redőcské- 
sen pontozott. Csápjai s lábai feketék, az utóbbiak karmacsai rőtszínüek.

Az éj szaki Kárpátokon s az erdélyi hegyeken jön elő.
Glaresis Frivaldszkyi Wesiwood**) (Frivaldszky Csorványa). X. táb. 14-ik 

ábr. — Hossza 1 — 1 V„ vonal.
•  ö

Ezen érdekes, a csajvafélék (Scarabaeidae) családjába, s az érdenyek (Tro- 
gidini) alcsaládjába sorozott, és külön nemet képző s magában álló faj szine vi
lágosabb vagy sötétebb rozsdasárga. Feje háromszegüded, oldalszélei a szemek 
előtt mélyen kicsípettek, a szemeket részben elfedek ; honija oldalvást két gödör- 
csével jelölt. Csápjai rövidek, háromízülékü sárga bunkóval. Fölajka haránt, 
előszegletei elkerekítettek. Bágonyai keskenyek, hegyük kissé görbült, s belszé- 
lök, hegyükhöz közel, egy nagy tompa foggal felszerelt. Az állkapcsok két 
keskeny karélycsával ellátottak, a külső karélycsa hosszabb, s vastagodott he
gyén öt szőrrel felszerelt, az innenső karélycsának hegye pedig két gamócskával 
végződik. Az állkapocsfalámok négyízüléküek, az utolsó ízülék majdnem hengerig 
s oly hosszú, mint a többi együttvéve. Az alajk rövid, széles, elül elkerekített, s 
hosszú szőrökkel ellátott lemezet képez. Az alajkfalámok háromízüléküek, az

*) Stett. Entom. Zeit. 1849. 100.
**) Trans, of the Entom. Soc. of London. Ser. II. Vol. II. 72. pl. IX. f. 8.
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utolsó ízülék nagy s tojásdadan hegyesített. Torja hosszánál még egyszer széle
sebb, előre kissé keskenyedett, hátsó széle ívdedalaku, utószegletei tompák, felü
lete dombordad, rövid, gyér fehéres szőröcskékkel, mély hosszbarázdával s mind
két felén három gödörcsével ellátott. A roptyük a törjnál majd kétszer hosszabbak, 
alapjoktól kezdve hátrafelé lassúdadan szélesbedők, bütüjök tompán elkerekített ; 
felületök kivált közepök mögött nagyon domborodott, hátul hirtelen lejtős, a 
barázdás rovátkákban erős pontok bevésettek, a köztércsék kissé ormósán emel
kedettek, s egy sor rövid fehéres szőrrel ellátottak. Lábai rövidek és vastagok, 
a mellső lábszárak külszélei három foggal felszerelvék, a hátsók hegye karélycsá- 
san szélesbedett.

A pesti homok-buczkák közt május elején nem ritka.
Anisoplia dispar Erichs.*) (különböző Szipoly). —• Hossza 5 — 5 % vonal.
Az An. crucifera barnavörös röptyííjü vállfájához hasonló ; de torjának sző

rössége finomabb s lapuló, a hím mellső lábainak külső karmacsai hosszabbak, s 
behajtva a kocsák utolsóelőtti ízüléke tövét érintik. Az An. tempestiva-tói pedig a 
röptyűk rövidebb, bőrnemü szegélye, a hím mellső lábainak hosszabb karmacsai 
s kevésbbé sűrűn pontozott torja által különbözik. Feje és torja fekete, setétérczes 
tünetü ; az előbbi gyöngén benyomott, sűrűn redősen pontozott, és sárgásszürke 
felálló szőrökkel födött; az utóbbi vékonyan párkányolt, kissé ritkábban ponto
zott, oldalvást majdnem egyenes, előre kissé ívesen keskenyedett, korongja se
kély, sima hosszcsatornácskával jelölt, alapja ívdedes, s mindkét felén kissé ki- 
szélelt. Faizskája fekete, sűrűn pontozott. Röptyüi a torjnál jóval szélesebbek, 
halványsárgák vagy barnavörösek, gyöngén rovátkoltak, meglehetős sűrűn pon- 
tozottak s harántredősek, a negyedik és hatodik köztércséjök kissé emelkedettebb. 
A nőstény oldalszéle hosszduzzanattal, s paizskája körül szürke szőrökkel jelölt. 
Alul fekete, harántan karczolt, melle fehér hosszszőrökkel lepezett; a has gyü- 
rünyei vigályan szőrösek, a nősténynél oldalvást nyalábkás szőrökkel díszítvék. 
A hím utolsó gyűrünye kissé benyomott, és sárga, sértés, harántsort képző, az 
alfélén pamatos szőrökkel ellátott. Lábai feketék, karmacsaik rőtbarnák.

Délkeleti Magyarországban különféle növényeken nem ritka.
Athous Sacheri Kiesenw.**) (Sacher Yetőcze).
Az Atli. trifasciatus-nál nagyobb, az Ath. Dejeanii-hoz hasonló, ettől azon

ban honijának egyenesen metszett előszélé, előre keskenyűlt torjának hosszabb- 
sága, ennek majdnem egyenes oldalai, s közepe előtti rézsútos benyomásai, va
lamint hosszabb s élesebben fűrészelt csápjai által különbözik.

Sacher Károly lovag által a Bánátban egy hímpéldányban találtatott.
Cantharis hospes Rosenh.***) (Vendég Puhany). — Hossza 3 5/4 — 4 1/, von.

*) Naturg. der Ins. Deutschl. III. 5. Lief. 642.
**) Nat. d. Ins. Deutsch. IV. 2. Lief. 1858. 320.
***) Beitr. zurlns. Faun. Eur. 1817. 19.



A C. dispar- és pellucida-hoz hasonló ; mindkettőnél szélesebb, s rövidebb 
alkatú, erősebben redősen pontozott röptyűkkel, rövidebb torjjal, s egyenszínü 
vörös lábszárakkal. Feje meglehetősen sima, finomul, szétszórtan pontozott, sze
mei közt mindkét felén benyomott, fekete, mely szín közé, a szemek közt, a fej 
elejének vörös színe ékeli be magát; szája és falámai, az utóbbiak hegyeit kivéve, 
vörösek. A csápok a féltestnél valamivel hosszabbak, két első ízök egészen, s a 
következők töve, többé-kevésbbé vörös, kifelé pedig feketék. A törj haránt négy- 
szegüded, oldalvást mérsékelten kerekített, előszélé majdnem egyenes, a hátsó 
szél közepe csekélyen kiszélelt, szögletei elkerekítettek ; hosszában csatornás, 
sima, fényes, vörössárga, néha kissé sötétlő alappal. Paizskája fekete, finomul 
pontozott, és szőröcskés. A röptyük feketék, sűrűn, redősen pontozottak, s rövid 
szürkés szőröcskékkel lepezettek. Melles hasa fekete, ez utóbbi külszéle, az egyes 
gytírünyök hátsó szélei s az utolsó egészen vörösek. Lábai vörösek, a hátsók 
térdei s ritkán középsőké is feketések, néha még a kocsák végső ízülékei is 
barnásak.

Rosenhauer Vilmos tudor által Oravicza vidékén fedeztetett fel.
Cantharis (Rhagonycha) banatica Posenh.*) (bánsági Puhany). — Hossza 

3 — 3% vonal.
Keskeny, hosszúkás testalaku. Feje lapos, finomul pontozott, a szemek közt 

benyomott, fekete, szemei aránylag nagyok, kidűledtek, szája és falámai sár
gák. Csápjai a hímnél majdnem testhosszaságuak, a nősténynél rövidebbek, 
finomul szőröcskések. tövük sárga, s kifelé többé-kevésbbé barnásak. Torja sárga, 
hossznégyszegüded, oldalvást egyenes, közepe kissé öblös, előszélé a hátsónál 
jobban kerekített, előszegletei elkerekítettek, a hátsók tompák ; felülete hosszá
ban benyomott, szétszórtan, láthatólag (a hímnél kissé gyöngébben) pontozott. 
Paizskája háromszegü, barna, gyöngén pontozott, és szőröcskés. Röptyüi hosszú
kásak, barnák, széleik világos sárgák, felliletök sűrűn redősen pontozott, és sár
gás szőröcskékkel lepezett. Melle s hasa barna, gyöngén pontozott, az utolsó 
hasgyűrüny, s az előttevalónak hátsó széle sárgák. Lábai meglehetős hosszuk, 
sudarak, halványsárgák.

E faj Oravicza s Mehádia vidékén jön elő.
Malthodes prodigiosus Kiesenw.**) (dús Lágyócz). — Hossza 2 vonal.
Jóval nagyobb a M. pellucidus-nál, melyhez különben színére, s testalka

tára nézve hasonló. Feje sötétbarna, kissé fényes, a szemek mögött összeszorúlt. 
Csápjai rőtbarnák, s egész testhosszaságuak. Torja négyszegüded, hátrafelé alig 
észrevehetőleg keskenyedett, előszegletei rézsutkásan elmetszettek, a hatsók tom
pák; felülete szurokbarna, kissé áttetsző, igen finomul s alig láthatólag ponto
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zott, elő- s hátsó széle, valamint a felhajló oldalszél sárgásán széleitek. Röptyüi 
a torjnál majd még egyszer szélesebbek, kevés fényüek, alig láthatólag ponto- 
zottak, bőridomuan ránczoltak, finom szürkés szőröcskékkel lepezettek, sárgás
szürkén áttetszők, végeik sárgák. Alsó része szürkebarnás, sok sárga rajzolattal, 
nevezetesen : a mell oldalai sárga foltosak, a has gyűrünyeinek szélei és a pot- 
roh hegye sárgák. A lábak barnasárgák.

A hím potrohának alkata igen különböző a többi fajtól. Az utolsóelőtti hát- 
gyűrünye igen keskeny és nagyon hosszabbított, domború, oldalai hirtelen lej
tősek ; az utolsó hátgyíírüny lefelé konyáit, nagyon lejtős, oldalai fogidomban 
tágultak, a gyűrüny vége villásalaku. A has utolsóelőtti gyűrünye háromszegüen 
kimetszett ; az utolsó hosszú, nyeregidomu, alapjánál szélesbedett, hosszában 
kettévált, s közepe táján megint összeforradt. felső oldala, körülbelül közepén, 
egy felfelé irányuló széles, majdnem fogidomu szögletet képez, s ettől kezdve a 
gyürüny hátrafelé villásan hasadt.

Kiesenwetter szerint Magyarországban jön elő.
Tillus pallidipennis Bielz.*) (halavány Tepér). X. táb. 15-ik ábr. — Hossza 

4 V2—5 vonal.
Nagysága, zömök alkata, nagyon fésűs csápjai, és szenny-világos sárga 

röptyűi által különbözik más rokon fajaitól.
Teste hosszú, és sűrű szőrökkel lepezett. Csápjai harmadik ízüktől kezdve 

nagyon fésűsek. Feje durván redősen pontozott, a csápok közt két sekély benyo
mással. Torja durván és mélyen szemerkésen redős, közepe mögött nagyon 
összeszorúlt, hosszában kevéssé emelkedett fényes vonalkával jelölt, s hátul vé
konyan párkányozott. Faizskája majdnem félkörü, sűrűn és durván pontozott. 
Röptyűi szennysárgák, majdnem kétszer oly hosszak mint szélesek, hátrafelé 
szélesbedők, durván, rendetlenül pontozottak, mely pontokból fekete sertés sző
rök állanak ki ; a röptyűk szélei sárgás szőrcsékkel pilláltak. Alsó része, s külö
nösen a lábak sárga-szürkés szőrcsékkel lepezettek.

Erdélyben s a Bánságban tenyészik.
Xyletinus ornatus Germ.**) (díszített Rágoly). X. táb. 16-ik ábr. — Hossza 

2—2 x/ i vonal.
A X. pectinatus-nál jóval nagyobb, a röptyűk végén egy vörös folttal jelölt. 

Teste hengerded, fekete, finom szürke szőrcsékkel lepezett. Feje nagy, laposdad, 
sűrűn, finomul pontozott, honijának előszélé kimetszett, csápjai fürészesek. Torja 
rövid, felülről tekintve meglehetősen előre keskenyedett, oldalai nagyon leko- 
nyúltak, hátsó szegletei egészen elkerekítettek, felülete dombordad, nagyon sű
rűn s finomul pontozott, alapja fölött mindkét felén sekélyen benyomott. Röptyüi 
a torjnál még egyszer hosszabbak, bütüjöknél egy-egy vörös folttal jelöltek, fe-

*) Verhaudl. und Mitth. des Siebenb. Vereins f. Naturwiss. 1850. 179.
*) Faun. Ins. Europ. XXII. 2.
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lületök domborodott, rovátkolt, a rovátkák alig látható gyér pontokkal, a köz- 
tércsék csekélyen emelkedettek, s finomul bőridomuan vésményezettek. Alsó 
része sűrűn, finomul, redőcskésen pontozo tt.

A budai gyér növényzetű kisebb hegyeken, különféle növényeken június
ban jön elő.

Cis quadridens Chev.* **)) (négyszarvú Dócz). — Hossza ’/4 vonal.
Rőtsárga világosabb csápokkal s lábakkal, testalkata zömök, hengerded, 

rövid, merev, soros szőrökkel fedett ; a hím feje benyomott, s elül lemezesen fel
hajlott, a lemezke közepén mélyen bevágott ; torja elül szinte felhajlott, s két 
foggal ellátott ; a nőstény torja egyszerű, elül rézsut metszett, oldalai s hátsó 
szögletei elkerekítettek s keskenyen párkányozottak. Röptyűi atorjnál még egy
szer hosszabbak, hengerdedek, felületük sekélyen redőcskés, előfelük felülegesen 
pontos-ro vátkás.

Hazánk délkeleti hegylánczolatán, nevezetesen Mehádia vidékén tenyészik.
Tentyria Frivaldszkyi K ra a tz^  — T. banatica Friv.***) (Frivaldszky Feké- 

nye). XI. táb. 1 ábr. — Hossza 7 — 7% vonal.
Nigra subopaca, glauco-pruinosa, capite dense punctato, fronte utrinque 

biimpressa; thorace transverso, antrorsum dilatato, dense punctato, disco saepe 
bifoveolato, mediocriter convexo, basi ad angulos obtusos sinuato ; elytris oblongo- 
ovatis, substriatis, transverse rugosis, et subtiliter punctatis ; tibiis anticis subtus 
asperis, posticis modice incurvatis, tarsis piceis, ungviculis rufescentibus.

A déloroszországi T. nomas-hoz legjobban hasonló, ennél azonban több
nyire kissé nagyobb, valamivel laposdadabb, állának haránt barázdája sekélyebb ; 
torja elül szélesebb, hátul mindkét felén mélyebben kiszélelt, s alul oldalvást re
dősen pontozott. Az egész állat sötétfekete, felül igen kevés fénynyel, és fris ál- 
lapotjában szürkekékes derességgel ; alul valamivel fényesebb. Fejének közép 
hosszvonala kissé domborodott, homja oldalvást két-két csekély benyomással s a 
szemek fölött emelkedett hosszvonallal ellátott terűje meglehetős sűrűn, a fejtető 
valamivel gyérebben pontozott, s néha egy kis simasággal jelölt. Csápjai fej- s 
torj-hosszaságuak. Torja harántékos, előszélé ívesen kimetszett, oldalai kerekítet
tek, alapja pedig ívesen kiálló, s mindkét felén a tompa szegletek mellett észre- 
vehetőleg kikanyarított, elő- s hátsószéle felpittyedett, az oldalszélek vékonyan 
párkányoltak ; felülete középszerűen domborodott, sűrűn pontozott, s a korongon 
gyakran két gödörcsével jelölt. Paizskája kicsiny, félholdidomu. Roptyüi hossz- 
tojásdadok, hátul hegyesen kinyújtottak, felületök dombordad, bütüjök felé las- 
súdadan lejtős, finomul pontozott, enyészetesen rovátkolt, és rendetlen, gyönge, 
többnyire harántos redőkkel kuszáit. Az előmell oldalai redősen pontozottak, a

*) Annal, de la Société Entomol. de France. 1848. pag. 270. pl. 2. fig. 22. 214.
**) Béri. Entom. Zeitschr. 1864. Beiheft. pag. 150. b. — ***) Frivaldszky János. Adatok a magyarhoni bar

langok faunájához. A Magy. Tudom. Akad. Math. és Természettudományi Közleményei III. (1865-ki) kötete. 43. 1.
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többi alsórész középvonalán gyöngén, vigályan, oldalvást erősebben pontozott. 
A lábak sudarak, a mellső lábszárak alul érdesek, a leghátulsók kissé görbül
tek ; a kocsák szurokfeketék, vörkenyes karmacsokkal.

Ezen fajt a Bánátban, bokros növényzettel benőtt homokos dombokon, 
Frivaldszky János Grebenácz helység határában alkonyaikor találta.

Platyscdis hungaricus Friv. (magyarhoni Gyászár). XI. táb. 2-ik ábr. a. 
természeti nagyság. — Hossza 7— 7 ]/2 vonal.

Obovatus, niger, subopacus ; capite dense, antice profundius rugoso-punctato, 
et transversim impresso ; prothorace subquadrato, antice posticeque leniter emar
ginato, anterius parum angustato, lateribus modice rotundatis et tenue margina
tis, angulis posticis rectis, supra parum convexo, dense punctato, linea levi tenui 
longitudinali instructo ; coleopteris thorace paulo latioribus, medium versus pa
rum ampliatis, postice angustatis, convexis, apicem obtusum versus valde decli
vibus, substriato-punctatis, et punctulatis subrugosibusque ; pectore, ventrisque 
lateribus rugose tuberculatis, hujus medio lucidiore et supdisperse jjunctato. Ma
ris tibiae antice lobo lato, subtus excavato, extrorsum ampliatae.

A P. hypolithos-nél nagyobb, alakjára nézve inkább a P. politus-hoz hasonló, 
de ennél még egyszer nagyobb, nem oly sűrűn pontozott, torjának hátsó szegle
tei egyenesek, s ki nem nyújtottak, a hím mellső lábszárainak hegyei sokkal tá- 
gúltabbak, s hasán a szőrcsomócskák hiányzanak. Teste fekete, homályos fényű, 
hasa fényesebb. Feje laposdad, a szemektől rézsut előre keskenyedett, sisakcsája 
egyenesen metszett, felül benyomott, a fej hátsó részénél valamivel mélyebben 
s redősen pontozott; csápjai fekete, sertés szőrökkel lepezettek. Torja négysze- 
güded, oldalvást vékonyan párkányolt, előre kissé ívesen keskenyedett, hátrafelé 
majdnem egyenes, elő- s hátsó széle kevéssé kiszéleit, hátsó szegletei egyenesek, 
de nem élesek, felülete kevéssé domborodott, meglehetős sűrűn pontozott, a pon- 
tozat a korongon kissé ritkább mint az oldalak felé, hosszában egy vékony sima 
vonalkával jelölt. Pöptyüi szélestojásdadok, tövük a törj alapjánál csak kevéssé 
szélesebb, közepök felé lassúdadan szélesbedők, hátrafelé keskenyedettek, leko
nyuló bütüjök közösen tompán elkerekített ; felületűk dombordad, hátul nagyon 
lejtős, meglehetős sűrűn pontozott, a pontozat között alig kivehető valamivel na
gyobb pontsorokkal, és enyészetes ránczocskákkal. Melle s a has szélei redőské
sen szemerkéltek, ez utóbbi közepe meglehetős szétszórtan pontozott. Lábai 
pontozva karczoltak, és lapuló sertés, fekete szőrökkel ellátvák ; lábszárai érde
sek, a mellsők hegye a hímnél kissé görbült, s kifelé széles-karélycsásan tágult, 
mely tágulás alul mélyen kivájott.

Kizárólagos hazája a magyar Alföld.
Asida banatica Friv. (bánsági Azád). XI. táb. 3-ik ábr. — Hossza 6—7 vonal.
Nigro-obscura, indumento terroso griseo parce tecta, convexa, prothorace 

basi subangustato, lateribus marginatis, margine explanato, dorso subtiliter gra-
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nulato, lobo basali brevi medio emarginato, angulis posticis productis ; elytris 
subtilissime granulatis, costis interruptis, parum prominulis, irregularibus, non- 
nunquam fere evanescentibus, pube fusca tectis ; subtus dense granulata, rufobru- 
neo pubescens.

.45. sericeae affinis ; differt autem dorso planiusculo, prothorace basi suban- 
gustato, margine laterali minus elevato, linea media laevi omnino destituto. Ab 
As. Jurinei statura majore, prothorace elytrisque subtilius granulatis et costula- 
tis distincta. Mas statura angustiore a femina dignoscendus.

Az /l5. sericea-hoz hasonló, de háta laposabb, torja alapjánál kissé keske- 
nyedett, oldalpárkánya kevésbbé felhajlott, és sima hosszvonal nélküli. Az As. 
Jurinei-nál pedig nagyobb, torja s röptyűi finomabb szemercsékkel s bordács- 
kákkal jelöltek.

Az egész állat setét homályos, csekély agyagos mezzel, és rövid gyér szenny
sárgás lapuló szőrcsékkel borított. Feje harántan benyomott, s mint a törj 
finomul redőcskésen szemerkélt; ez utóbbi hosszánál jóval szélesebb, elül mélyen 
ívesen kimetszett, hátsó karélya kissé kiszélelt, oldalvást kerekített, előre jobban, 
hátrafelé pedig csekélyen keskenyedett, oldalkarimái kevéssé felhajlók, lapítot
tak, s rőtsárgás nemezes szőrrel pilláltak, hátsó szögletei kiállók, korongja dom- 
bordad, alapja előtt laposdad benyomással s néha közepén két gödörcsével jelölt. 
Röptyüi alapjukon a törj szélességnek, s ennél egy és félszer hosszabbak, hátra
felé lassúdadan szélesbedők, két harmaduktól kezdve keskenyedettek, tompa he
gy esded bütüvel, előkorongjuk laposdad, hátul hirtelen lejtősek, nagyon finomul 
szemerkéltek, s rendetlen szétszakadozott barna szőrcsékkel lepezettek, hossz- 
bordás emelkedettségekkel ékesítvék. Alsó része finomul redőcskésen szemerkélt, 
és rőtbarna szőrcsékkel borított. A hím keskenyebb alkata által különbözik a 
nősténytől.

Ezen új faj honi faunánknak kizárólagos sajátja. Leihelye Mehádia vidéke.
Anthracias bicornis Redt.*) (villás Kormócz). XI. táb. 4-ik ábr. — Hossza 

5 — 6 vonal.
Fekete, felül minden fény nélkül, alul kissé fényes. Feje sűrűn pontozott; a 

hím honija mélyen benyomott, s két egyenes, egy vonalnyi hosszú szarvacská
val felszerelt, a nőstény homja sekélyen benyomott, szarv nélküli. Csápjai aló- 
liak, fonalidomuak, végükön három nagyobb összenyomott ízzel. Torja haránt 
négyszögded, közepétől eleje felé kissé keskenyedett, alapja mindkét felén kika- 
nyarított, felülete kevéssé domborodott, sűrűn de sekélyen pontozott, s alapja 
előtt harántosan felülegesen benyomott. Pciizskája háromszögű, oldalvást kissé 
ívelt. Röptyüi a torjnál valamivel szélesebbek, s kétszer hosszabbak, oldalvást 
meglehetősen párhuzamosak, hátul közösen elkerekítettek, felületük dombordad.

*) Redt. Fauna austríaca. 1858. 617. 7l4.
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finomul pontozott, s azonkívül pontsorokkal ellátott, melyek a korong hosszán 
néha kevéssé vagy csak alig vehetők ki. Elő- s középmelle sűrűn ripacsosan. a 
hátsómell s hasa egyszerűen pontozottak. A lábak karmacsai rozsdabarnák.

A Bakony erdeiben, a szerémi s aradi rengetegek redves fáiban, s azok le
váló kérge alatt meglehetős gyakori.

Cistela amplicollis Linder*) (szélestorju Derenes). XI. táb. 5-ik ábr. — 
Hossza 3V4 vonal.

Tojásdad, szurokfekete, igen pontozott; csápjai, falámai és lábai rozsdabar
nák ; előtorja széles, igen domború, a röptyuknél majd szélesebb ; röptyűi igen 
sekélyen pontozott rovácsosak ; a kocsák negyedik íze alul karélycsás. — Feje 
középszerűen domború, finomul sűrűn pontozott, szemei közt egy haránt mélye- 
dett csíkkal. Csápjai kissé lapítottak ; hosszabbak mint a fej és előtörj együtt
véve; második ízük igen rövid, a harmadik majd egy harmadával rövidebb mint 
a negyedik ; állkapocsfalámainak végső íze bárdidomu. Előtorja hosszánál még 
egyszer szélesebb, igen domború, előrekonyuló, mi által korongja igen duzzadt- 
nak tűnik fel ; oldalain kerekített, közepe táján legszélesebb, csekélyen kiívelt 
alapja előtt észrevehetőleg keskenyedett ; gyöngén széleit, felületén sűrűn s fino
mul pontozott, egyenes hátsó szegletein egy-egy haránt ferde benyomással. 
Röptyüi dombordadok, tojásdadok, alapjokon a torjnál keskenyebbek, szélessé
güknél másfélszer hosszabbak, közepök táján szélesbedők, finomul széleitek, a 
torjnál mélyebben, de vigályabban pontozottak, kevésbbé feltűnő pontozott ro- 
vácsokkal, melyek a varránytól az oldalszélek felé mindinkább elenyésznek, a 
köztércsék simák. A mell mélyebb pontozattal, a has finom hosszredőcskék- 
kel jelölt.

Rayé által Buda vidékén fedeztetett fel.
Mordella Sacheri Friv. (Sacher Marókája). XI. táb. 6-ik ábr. — Hossza 

1 % — 2 vonal.
Fusca, flavo-griseo holosericea; elytrorum macula humerali arcuata, rubro- 

testacea, alteraque ante apicem transversa, communi, ochraceopilosa, ore, anten
nis, pedibusque flavorufis, horum femoribus saepe obscurioribus.

Röptytíinek foltjai által a hasonló fajoktól könnyen megkülönböztethető. 
Feje nagy, fekete, sárgásszürke szőröcskékkel borított, honijának előszélé, fölajka, 
szájszervei és csápjai vörössárgák, ez utóbbiak végok felé barnásak. Torja nagy, 
barnásfekete, a hátsó szegleteken néha vörösesen áttetsző, sűrűn finomul ponto
zott, és szürkés szőröcskékkel lepezett; hosszánál szélesebb, elül-hátul kétszer 
öblös, szegletei elkerekítettek. Röptyüi a torjnál alig keskenyebbek, hátrafelé 
lassúdadan keskenyülők, sűrűn pontozottak, és sötétszürkés szőröcskékkel födöt- 
tek. világosabb vagy sötétebb barnák, vállszegleteiken egy vöröses sárga, a var-

) Annal, de la Société Entoinolog. de France. Toni. IV. 1864. p. 251.'
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rány felé kanyarodó folttal, mely szennysárgás szőrökkel borított, ily szőrök által 
képződött szigszeges közös haránt folt még a röptyűk végei előtt látható. Alsó 
része barna, sűrűn pontozott, és sárgásszürke selyemfényű szőrökkel borított. 
Lábai rőtsárgák, többnyire sötétbarna színű czombokkal, a hátsó lábszárak, s a 
kocsák első három ízülékének hegye feketék.

Ezen ríj fajt Mehádia vidékén és Slavoniában fedeztük fel.
Mordellistena humerosa liosenh*) (vállas Aszaga). — Hossza 1 V2 — l 3/, vonal.
Az egész állatka, kivéve a hosszúkás vörössárga vállfoltot, fekete, mi által, 

s még más jeleinél fogva, a többi fajtól különbözik. Alkata a középnagyságú 
Mord. aculeata példányaihoz hasonló. Feje fényes, fekete, honijának s a fölajk
nak előszélé sárgásán szegélyeit. Torja fekete, hosszánál sokkal szélesebb, előre 
kevéssé keskenyedett, elő- s hátsó széle kétszer öblös. HÖptijüi alapjokon a torj- 
nál alig keskenyebbek, hosszúkásak, feketék, s úgy mint a törj, barnás, lapuló 
szőröcskékkel lepezettek, vállszegleteik vörössárgás folttal díszítettek, mely majd
nem a röptyűk harmadára terjed, s a széleket nem érinti. Alsó része mély fekete, 
selyemfényű szőröcskékkel lepezett; a lábak ízületei többnyire barnásak.

A Duna völgyében Piszke mellett, és Mehádia vidékén ernyős növényeken 
jön elő.

Concdia Mulsant (Pölyő). — Ezen nem főjellegei:
Tibiarum posteriorum plaga anterior edentula, harum superficies una stria 

notata, quae ab angulo externo postico orta, a margine externo sensim defle
ctendo. fere usque medium tibiarum protenditur. Antennae subuliformes, articulo 
secundo primo paululum breviore, et circiter tam crasso, longitudine tertium 
fere aequante, articuli a 4-to usque 10-um longiores quam lati, planiusculi.

Hátsó lábszárai felső terüjökön fognélküliek, külszínökön egy rovátka vonul 
el, mely a kül- s hátsó szöglettől eredvén, a külszéltől fokozatosan eltérve, a láb
szárak legalább félhosszán vonul el. Csápjai áridomuak. második ízök körülbe
lül oly vastag, s kevésbbé hosszú mint az első, csaknem oly hosszú mint a har
madik, a 4-ik íztől a 10-kig hosszabbak mint szélesek, laposdadok.

Conalia Baudii Muls.**) (Baudi Pölyője). — Hossza 1 s/4 vonal, szélessége 
% vonal.

Oblonga nigra, subtus tomento sericeo brunescenti vestita. Prothorace 
una quarta ejus longitudinis latiore, lobo medio retrorsum obtuse arcuato. Mar
gine elytrorum parallelorum reflexo latitudinem postepisterni aequans. Pygidium 
conicum apice modicum truncatum, breve, segmentis quatuor abdominalibus an
terioribus vix longius. Hypopygidium longitudinis pygidii circiter tres quintas 
aequans. Tibiarum spina exterior fere dimidio brevior quam interior.

*) Beitr. zur lns. Faun. Eur. 1847. 38. (Mordella).
**) Mulsant Opuscul. Entonjolo^iques. IX. pajr. 55.

26*
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Bandi Pölyöje. Hosszudad fekete, alul barna selymes lelapult mezzel borí
tott. Előtorja hosszánál egy negyeddel szélesebb, s közép karélya hátrafelé tom
pán ívelt. A párhuzamos röptyük lehajlása az almelltyukkel egyenlő széles. Far- 
födöje kúpos, csúcsán kissé csonkított, rövid, a négy első hasszegménynél alig 
hosszabb. AlJarfodÖje mintegy három ötöd hosszúságát teszi a farfödőnek. A láb
szárak kültövise a belsőnél majdnem még egyszer rövidebb.

Teste hosszúdad, fekete, barna selymes szőrrel fedett. Feje függélyesen ko
nyáit • falámai feketék. Csápjai áridomuak, laposdadok, a röptyuk két ötöd liosz- 
száig terjedők, első ízök kissé görbült dudoru, szélességénél alig hosszabb, a har
madik körülbelül egyötöddel hosszabb mint széles, a 4-ik a 10-ikig visszás kúp- 
idomuak, szélességűknél hosszabbak, fogacskás belszéllel, utolsó ízök valamivel 
hosszabb mint a 10-ik. Szemeinek belszéle kiszéleit, hátsó szélűknél egymáshoz 
nagyon közeledettek, s egymástól csak a gömbölyded fej keskeny közvonala 
által elválasztottak. Előtorja domború, elül a fej hátsó részeivel csaknem egyenlő 
széles, hátrafelé szélesbedett, alapja mindkét felén kissé öblös, közép részén kissé 
nyújtottabb, s hátrafelé tompán ívelt, a kiívelt öblösségnek legmélyebb pontja 
majd egyirányú vonalban van a hátsó szegletekkel, melyek tompák, s kevésbbé 
vagy épen nem hátrafelé irányulok. Paizskája majdfélkörü kicsiny. Torja alapjá
nak szélességénél V4-vel keskenyebb. Röptyüi a törj alapjánál kissé keskenyeb
bek, körülbelül háromszor oly hosszak, mint a törj közepe, 2 l/4—2 V2-szer oly 
hosszak, mint alapjokon együttvéve szélesek, hátrafelé gyöngéden keskenyedet- 
tek, s a varrány hátsó részén tompán elkerekítettek, oldal-lehajlásuk legalább 
oly széles, mint a hátsó almelltyűk. A test alsó része fekete, pontozott, szürkés
sárgába játszó, lelapúlt, selyem finomságú szőrökkel fedett. Hátsó almelltyüje 
majd négyszer oly hosszú mint széles, benső oldalain alig kiszéleit ; vége felé 
rézsutosan metszett. Lábai feketék, molyliosak. Lábszárainak jellemzetes irányú 
és hosszaságu vésménye által, minden más rokon nemtől és fajtól könnyen meg
különböztethető.

Mulsant ezen érdekes állatkát egy Magyarországból kapott példány után 
írta le.

Liophloeus chrysopterus Schönh.*) (aranyfényü Poha).
E faj alakjára s nagyságára nézve, némi hasonlatosságot mutat a Phytono- 

mus viennensis-hez. A rokon fajoktól torjának majdnem egyenes oldalai és széle
sebb röptyüi által különbözik.

Feje fekete, sűrűn finomul pontozott, hamvasszürke, rézvörösen fénylő pik
kelyekkel, s a szemek közt hosszormócskával ; ormánya a fejnél valamivel kes
kenyebb, s alig hosszabb, vastag, egyenes, hegyén kissé szélesbedett, és sekélyen 
benyomott, felülete lapos, pontozott, enyészetes ormócskával, s fejének hasonló

*) Gen. et spec. Cáréul. Toni. VI. 2 57. 2.
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pikkelyezésével. A torj alapja szélességénél jóval rövidebb, elül csekélyen kiszé- 
lelt s keskenyedett, oldalvást majdnem egyenes, felül dombordad, sűrűn, redősen 
szemerkélt, fekete, hamvas, rézvörösen fénylő pikkelyekkel meglehetős sűrűn födött. 
Roptyüi szélesek, tojásdadok, tövük közösen csekélyen kiszéleit, a törj alapjánál 
még egyszer szélesebbek, oldalvást közepökön túl lassudadan szélesbedők, innét 
hirtelenebben keskenyedettek, s bütüjök hegyesded ; korongjok dombordad, hátul 
lejtősek, finomul pontozva rovátkoltak, köztércséik laposak, feketék, hamvasszürke 
pikkelyekkel borítottak, s váltakozva barnás foltokkal díszítvék. Alsó része fekete, 
gyöngén pontozott, és rézvörösen fénylő pikkelyekkel födött. A libák mint a has 
pikkelyezettek, czombjaik vastagodottak s tompa foggal ellátvák.

A Bánság erdős hegységeit lakja.
Omlás Hcinakii Friv. (Hanák Sergéje). XI. táb. 7-ikábr. — Hossza 1 1/2 vonal.
Breviter ovatus, fulvus vel castaneus, nitidus, pube subtili dispersa vix con

spicua obsitus, antennis, pedibus, ventrisque apice rufo-flavis ; capite levi, fronte 
disperse subtiliter punctulata, et foveola parva instructa, oculis parum prominu
lis, rostro brevi crasso, apice modice latiore, et leviter triangulariter impresso 
lateribus subtiliter punctulatis, impressione rugosiuscula ; antennis crassiusculis, 
pubescentibus, scapo vix curvato, apice incrassato, marginem anteriorem pro- 
thoracis attingente, funiculi articulo primo secundo duplo longiore, reliquis 
transversis, clava ovata, suba cuminata ; prothorace latitudine breviore, disperse 
punctato, pubescente, dorso antico carinulam mentiente, lateribus breviter rotun
datis ; scutello invisibili ; coleopteris subglobosis, apice breviter cuspidatis, valde 
convexis, subtiliter striato punctatis, striis ad suturam et marginem deflexum 
evidentioribus, mediis obsoletis, quasi punctato striatis, interstitiis levibus, pube 
appressa tenui obsitis ; femoribus clavatis, non dentatis.

Azon rokon fajaitól, melyek szintén láthatlan pajzskával és aröptyűk hegy- 
zett bütüjével vannak ellátva, ezen faj torjának igen finom és szétszórt pontozata, 
s röptyűinek igen gyönge rovátkoltsága által különbözik. Az egész állatka rőt
barna, vagy barnasárga, fényes, igen finom, pihe szőrcsékkel szétszórtan lepe- 
zett ; csápjai, lábai s hasának vége sárgák.

Feje tetején sima, honiján finomul szétszórtan pontozott, a szemek közt fekvő 
kis gödörcsével jelölt ; szemei kevéssé kiállók; ormánya körülbelül a fej hosszú
ságú, vastag, hegyén szélesbedett, háromszegüen redős, benyomott, oldalai fino- 
múl szétszórtan pontozottak, a benyomáska pedig redőcskés. Csápjai meglehetős 
vastagok, pelyhedzők, tőkocsánjok a törj előszéléig terjed, alig csekélyen gör
bült, s hegye vastagodott, a csápostor második ízüléke a harmadiknál íelényivel 
hosszabb, a többi haránt, a bunkó tojásdad s tompán hegyezett. Torja szélessé
génél rövidebb, oldalvást kevéssé szélesbedett, finomul szétszórtan pontozott, s 
előközepén alig kivehetően emelkedett vonalkával jelölt. Paizskája láthatlan. 
Roptyüi gömbösdedek, bütüjök kissé hegyesen kinyúlt, s ez előtt széleik cseké
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lyen kiszéleltek ; felületük nagyon domborodott, sekély pontozott rovátkákkal, me
lyekből a varrány melletti három, sa lehajlott röptyűk szélein a két szélső'mélyeb
ben bevésettek, a többiek csaknem pontsorokból állanak, melyek elül-liátul enyésze- 
tesek, a köztércsék simák, s mint a has, igen finom, lapuló, pihe szétszórt 
szó'rcsékkel lepezettek. A lábak ezombjai bunkósan vastagodottak s fognélküliek.

Máramaros megyében Hanák János által találtatott.
Otiorhynchus hungaricus Germai*) (magyarhoni Fogorr). XI. táb. 8-ik ábr. 

— Hossza 5 V3 — 6 vonal.
Az Ot. griseopmnetatus-hoz nagyon hasonló ; röptytíi hátrafelé keskenyebbek, 

s kinyájtottabbak, lábszárai kevésbbé görbültek, a hátsók mindig egyenesek.
Fekete, szürke szó'röcskékkel vigályan, a röptyűkön pamatosan lepezett. 

Ormánya emelkedett hosszvonallal, s mindkét felén igen csekély barázdával, a 
fejnél körülbelül '/3-dal hosszabb; csápjai meglelietó's vékonyak, második ostor- 
ízök az első'nél kevéssé hosszabb, a többi hosszkúpidomu. Torja szélességénél alig 
hosszabb, oldalvást mérsékelve szélesbedett, felül sűrűn, s meglelietó's tinómul 
szemerkélt. A röptyük alapja a torjnál alig szélesebb, innét majdnem közepükig 
szélesbedők, végok felé rézsutosan keskenyedettek, bütiijök a többi hasonló fajé
nál valamivel hosszabb, felületök némely példányoknál alig rovátkolt, másoknál 
pedig a rovátkák mélyebbek; a köztércsék bőridomra ránczoltak. Találtatnak 
oly példányok is, melyeknél a röptyűk ránczai inkább varanesos vésményüek. 
Lábai világosabb vagy sötétebb vörösek, kissé barnáit térdekkel és kocsákkal, 
mellső' lábszáraiknak hegye befelé görbült, s belszélök fogacsolt. A hím valami
vel nyúlánkabb a nősténynél, hasa benyomott, alfelfödője finomul karczolt. s röp
tytíi többnyire mélyebben rovátkoltak. A nőstény szélesebb, többnyire sekélyeb
ben rovátkolt, s alul finomul redősen pontozott.

A budai hegyekben s lapályos erdeinkben meglehetős gyakori.
Otiorhynchus banaticus Stierl.**) (bánsági Fogorr), XI. táb. 9-ik ábr. — 

Hossza őV2 vonal.
Az Ot. vestitus-hoz nagyon hasonló. Feje nem ormós, ormányának hegye 

kevésbbé szélesített ; torja redősen pontozott, vagy redősen szemerkélt ; röptytíi 
kevésbbé domborodottak ; lábai szurokfeketék. — Fekete, finom szürkés szó'röcs
kékkel s felületén ezüstösen fénylő pikkelyekkel foltosán lepezett. Feje meglehe
tős széles, gyöngén s redőcskésen pontozott, szemei középszerűen állnak ki ; or
mánya rövid és széles, a fejnél valamivel hosszabb, hegye kevéssé szélesbedett, 
felülete laposdad, vagy kissé benyomott, redősen pontozott, s hosszában vékony, 
egy emelkedett vonalkával. A csápok féltest hosszaságuak, vékonyak, második 
csápostorízök az elsőnél kissé hosszabb, a következők gömbösek, a bunkó hossz- 
tojásdad, s tompán hegyesített. Torja szélességénél kissé hosszabb, oldalvást ke-

*') Ins. spec. I. 351. 484.
Berlin Entom. Zeitschr. V. Jalirg. 1801. Beiheft. 121. 02.



vésse kerekített, felül mérsékelten domborodott, meglehetős durván s redősen 
pontozott, hosszában rövidített gyönge ormócskával. Röptyüi hossztojásdadok, 
tövük a törj alapjánál nem szélesebb, innét hirtelen szélesbedők, közepöktől 
kezdve hátrafelé keskenyedettek, bütüjök közösen tompa hegyű ; korongjok 
meglehetősen laposdad, hátul lejtősek, felületök pontozva rovátkolt, köztércséik 
széleslaposak, hosszvonalukon kissé emelkedettebbek s haránt redősek. Az első 
ha sszegni ény redősen, a többi gyérebben pontozott. Lábai szurokfeketék, rőt
barna kocsákkal vagy lábszárakkal is ; czombjaik középszerűen vastagodottak. 
fognélküliek.

Mehádia vidékén fákon és bokrokon igen ritka.
Otiorhynchus argenteus Stierl.*) (ezüstös Fogorr). XI. táb. 10-ik ábr. — 

Hossza 4 ’/j vonal.
Fekete, meglehetős sűrű, sárgásfehér pikkelyekkel, melyek a röptyukön 

inkább foltosán mutatkoznak, a pikkelyek tojásdadok, a törjön hosszabbalakuak. 
a világosság felé fordítva érczes tünetüek.

Feje mérsékelten domborodott, a szemek közt, s ormányán sűrűn redősen 
pontozott ; ormánya a fejnél még félszer hosszabb, vastag, hegye kevéssé széle
sített, felülete kissé benyomott, s hosszvonalka nélküli ; csápjai vékonyak, csáp
ostoruknak második ízüléke az elsőnél egy harmadával hosszabb, a külső ízülé- 
kek szélességöknél hosszabbak, a bunkó keskeny, hossztojásdad. Torja hosszánál 
valamivel szélesebb, oldalvást mérsékelve kerekített, felül dombordad, sűrű s 
meglehetős finom szemercsékkel, kissé redősen borított. Röptyüi kétszer oly szé
lesek s háromszor oly hosszak mint a törj, tojásdadok, meglehetős potrohosan 
szélesbedők, közepök előtt legszélesebbek, hátrafelé keskenyedettek, végeik 
egyenként rövidre kinyújtottak, felületök domborodott, hátul hirtelen lejtős, alig 
láthatólag rovátkolt, a rovátkák a korongon gyöngén, oldalvást pedig valamivel 
erősebben pontozottak, a köztércsék meglehetős apró, de sűrű szemercsékkel, 
kissé redősen borítottak. Alsó része finomul redősen szemerkélt ; lábai feketék, 
czombjaik középszerűen vastagodottak s fognélküliek ; a mellső lábszárak hegye 
befelé görbült, innenső szélök érdesded, a hátsók pedig egyenesek.

Ezen új faj Mehádia vidékén csak egy példányban találtatott.
Otiorhynchus graniventris Miller**) (szömörcsés Fogorr). XI. táb. 11-ik ábr.
Az Ot. chrysocomus-nál valamivel kisebb, s ennek hosszúkás alkatához 

hasonlít.
Feje csekélyen domborodott, a szemek közt egy gödörcsével jelölt; or

mánya mint teje sűrűn redősen pontozott, s egy sekély hosszbarázdával ellátott, 
melynek alapjan egy vékony emelkedett hosszvonalka látható. Csápjai sötétvö
rösek, második csápostorízök az elsőnél egy harmadával hosszabb, a harmadik
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*) Revis, der Europ. Otiorh.-Arten, in der Béri. Entom. Zeitschr. V. Jalirg. 1861. Beiheft. 118. 89.
**) Wiener Entom. Monatschr. III. Bánd. 1859. 361.
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és negyedik szélességüknél kissé hosszabbak, a többi gömbösded, a bunkó rövid 
tojásdad. A törj hossza közép-szélességénél kissé rövidebb, kevéssé domborodott, 
oldalvást középszerűen kerekített, eleje alapjánál valamivel keskenyebb, finomul 
redőcskés, vigály fényes szemercsékkel, és felálló sárgás szó'röcskékkel lepezett. 
RÖptyüi hossztojásdadok, zöldes, lándzsásdad pikkelyekkel, melyek itt-ott össze- 
állva kis foltocskákat képeznek, s azonkívül gyönge szó'röcskékkel is ellátvák. 
A lábak vörösek, fognélküli czombokkal ; a has sűrűn szemerkélt. A hím kissé 
nyúlánkabb a nősténynél, s hasának töve benyomott ; a nőstény hasa kevéssé 
domborodott, és szétszórtabban szemerkélt, csápostorízei rövidebbek, s ormánya 
csak sekélyen benyomott.

A Tátra havasain kövek alatt csak gyéren lelhető.
Otiorhynchus chrysonus Schönh.*) (fémpikkelyü Fogorr). XI. táb. 12-ik ábr. 

— Hossza 3 vonal.
Az Ot. duinensis-töl nyúlánkabb testalkata, ormós torja, alig látható tündés 

pontjai, keskenyebb s durvábban szemerkélt köztércséi, valamint egészen fekete 
s fognélküli czombjai által különbözik.

Fekete, homályos, meglehetős sűrű, finom szó'röcskékkel, s fehérsárgás, 
kissé érczes tünetíi, kerekded pikkelyekkel egyaránylag díszített. Feje s ormánya 
széles, ez utóbbi a fejnél valamivel hosszabb, szélesbített hegyű, lapos, redősen 
pontozott, és csekély ormócskával ellátott. Csápjai vékonyak, második ostorízök 
az elsőnél kevéssé hosszabb, külízülékeik szélességűknél hosszabbak. Torja szé
lességénél hosszabb, oldalvást kevéssé szélesbedett, felül domborodott, finomul és 
sűrűn redősen szemerkélt, oldalai pikkelyezettek, közepe elül-hátul rövidített, 
hosszormócskával jelölt. Roptyiíi hossztojásdadok, keskenyek, finom pontsorok
kal és laposdad bőridomban ránczolt köztércsékkel. Lábai feketék, mérsékelten 
vastagodott czombokkal ; lábszáraik kissé görbültek, s a mellsők belszéleiken 
fogacsoltak, kocsáik barnák. A hím testalja benyomott, s alfelfödője nagyon fino
mul és sűrűn szemerkélt.

Magyarországban tenyészik.
Otiorhynchus necessarius Stierl.**) (óvatos Fogorr). •— Hossza 2 vonal.
Az Ot. tagenioides-né\ kisebb, szintoly nyúlánk, sűrűbb szó'röcskékkel lepe

zett, torja hosszránczokkal, röptyűinek pontozott rovátkái finomabbak, köztércséi 
sűrűbb, serteidomu szőrökkel.

Fekete, vigály, szürke szó'röcskékkel lepezett; csápjai s lábai vörösbarnák. 
Feje hosszredősen pontozott, liomja meglehetős széles, s haránt irányban dombo
rodott ; ormánya vastag, a fejnél alig hosszabb, s hegye kissé szélesbedett. Csáp
jai vastagok, második ostorízülékök az elsőnél kevéssé hosszabb, a külízek ha
rántak, a bunkó rövidtojásdad. Torja hosszánál csak kevéssé szélesebb, oldalvást

*) VII. 304. 96.
**) Berlin- Entom. Zeitschr. V. Jahrg. 1861. Beiheft. 141. 118.
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mérsékelten kerekített, korongja hosszában ránczolt, oldalai redősen szemerkél
tek. R'óptyüi hossztojásdadok. oldalai ívdedesen szélesbedők, bütüjök elkerekített, 
felületök meglehetős finomul pontozott rovátkákkal ellátott, melyek köztércséi 
legalább oly szélesek, mint a rovátkák, gyöngén domborodottak, s harántan rán- 
czosak. Hasa pontozott; a lábak erősek, fognélküli vastag czombokkal, s végeiken 
kissé görbült lábszárakkal.

Találtatik Magyarországban.
Otiorhynchus granulosus Schönh.*) (szemercsés Fogorr). — Hossza 2 V2 vonal*
Az Ot. mandibidaris-wh 1, melynek tán csak válfajául tekinthető, kisebb.
Röptyüi valamivel hosszukásabbak, az ezek barázdáiban a bevésett ponto

kat elválasztó tércsék jobban kifejlődöttek, mint az egyszerű szemercsék ; torjá
nak, szemercséi kevéssé finomabbak ; csápjai valamivel vastagabbak ; feje s or
mánya kissé keskenyebb.

A Bánság erdős hegységeiben jön elő.
Otiorhynchus globus Schön**) (gömbidomu Fogorr). — Hossza 2% vonal.
Az Ot. distincticornis-tói, melyhez nagyságában, vésményeiben, a röptyűk 

pikkelyezésében, s a csápok alakjában hasonlít, a következő jellegekben tér el : 
a szőrössége különböző, és czombjai fogakkal ellátottak.

Fekete, valamivel világosabb színű csápokkal és lábszárakkal, mindenütt 
szürke, vigály szőröcskékkel lepezett, röptyűin arany fényű pikkelyekkel foltosán 
díszített. Feje mérsékelt szélességű, szemei kevéssé kiállók, homja gödörcsével 
jelölt, s úgy mint ormánya durván, redősen pontozott ; ez utóbbi a fejnél nem hosz- 
szabb, vastag s mélyen barázdált ; csápjai vastagok, első ostorízök meglehetős vas
tag, kúpidomu, a második még vastagabb, s alig hosszabb, majdnem gömbös, a 
többi kerekded, harántos, a bunkó tojásdad. A törj hossza szélességével egyenlő, 
oldalvást mérsékelten szélesbedett, felül sűrűn s meglehetős finomul szemerkélt. A 
roptyük hossztojásdadok ; a torjnál majdnem még egyszer hosszabbak, felül dom
borodottak, hátul lejtősek, rovátkái meglehetős mélyek és pontozottak, köztércséi 
bordásán emelkedők, s redősen szemerkéltek. Alsó része redősen pontozott. Lá
bai meglehetős erősek, bunkósan vastagodott s kis fogakkal ellátott czombjok 
töve egyenes, lábszáraik rőtbarnák.

A Bánságban Heyden szerint.
Otiorhynchus seductor Stierl.***) (csáb Fogorr). — Hossza 2 vonal.
Első tekintetre az Ot. granulosus-hoz hasonlít, de valamivel rövidebb, és 

mellső czombjai foggal ellátvák.
Fekete, szürke sertés szőrökkel, melyek a röptyűkön sorosak, és fehéres, 

gyakran lekoppadt pikkelyekkel ellátott ; csápjai s lábai rőtbarnák. Fejes ormánya

*) VII. 367. 208.
**) VII. 368. 246.
***) Berlin. Entom. Z eitschr. V. Jahrg. 1861. Beiheft. 206. 190.

A K 4 D . É V F.Ö SY V . XX. K . IV . I ) . 27



2 1 0 NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

finomul pontozott, ez utóbbi a fejnél alig hosszabb, finom emelkedett hosszvonal- 
kával, s két sekély hosszbarázdával. Csápjai vékonyak, az első s harmadik os- 
torízülék egyenlő hosszú, a második még egyszer hosszabb, a külsők kúpido- 
muak, szélességűknél alig hosszabbak, a bunkó tojásdad. Torja hosszánál alig 
szélesebb, oldalvást mérsékelten kerekített, felül középszerűen domborodott, sű
rűn és finomul szemerkélt. A röptyük szélességöknél kevéssé hosszabbak, oldal
vást szabályszerüleg kerekítettek, felül domborodottak, rovátkáik pontozottak, 
köztércséik pedig haránt redősek. Czombjai vastagok, a mellsők alul egy széles, 
tompa fogidomban szélesbedők, a középsők s hátsók fogai még kevésbbé kifejlő- 
döttek, a lábszárak kissé görbültek.

Hazája, Dr. Hampe szerint, Magyar- s Erdélyország.
Otiorhynchus Kraatzii Stierl.*) (Kraatz Fogorrja). XI. táb. 13-ik ábr, — 

Hossza 4 1/4 —4 l/2 vonal.
Az Ot. sulcatus-tôl s más hozzá hasonló fajtól ormányának alkata, s a 

röptyűk oldalai pikkelyezése által különbözik ; az Ot. armatus-hoz szinte közel 
áll, de ennél kisebb, rövidebb, erősebb csápokkal, az ormányon nagyobb ormó- 
val, a czombokon erősebb fogakkal ; az Ot. populeti-nál pedig hosszabb, ormánya 
ormósabb, röptyűinek köztércséi tompább szemerkéjüek.

Fekete-szürke, kissé serteidomlioz hasonló, vigály szőrökkel, a törj és röp
tyűk oldalain fehéres, kissé érczfényü hosszpikkelyekkel szinte vigályan lepezett. 
Feje rövid, meglehetős durván, szétszórtan pontozott ; ormánya a fejnél még fél
szer hosszabb, meglehetős erős hosszormóval, s ennek mindkét oldalán meglehe
tős mély barázdával. Csápjai erősek, második ostorízök az elsőnél felényivel 
hosszabb, a következők kerekdedek, a bunkó tojásdad. Torja hosszánál alig szé
lesebb, sűrű durvás szőrözettel és szemerkékkel borított. Röptyüi a hímnél job
ban, a nősténynél kevésbbé hossztojásdadok, oldalvást laposdadan kerekítettek, 
hátul nem összenyomottak, bütüjök közösen elkerekített ; felületük középszerűen 
domborodott, meglehetős mély pontozott barázdákkal, emelkedett köztércsékkel, 
s ezeken egy sor szőrrel ellátott. Alsó része nagy de sekély szétszórt pontokkal 
jelölt, utolsó szegménye finomabbul és sűrűbben pontozott. Lábai feketék, meg
lehetős erősek, czombjaik egy hosszú, hegyes foggal felfegyverezvék ; lábszáraik 
meglehetős egyenesek.

Hazája, Heyden és Kraatz szerint, Magyarország (alkalmasint a Bánság).
Otiorhynchus marmota Stierl**) (mormoga Fogorr). XI. táb. 14-ik ábr. — 

Hossza 3V5—3V2 vonal.
Az Ot. angustior-h.oz nagyon hasonló, s tőle főleg csatornában torja, s he

gyes fogakkal felszerelt czombjai által különbözik.
Fekete, feje s torja homályosak, röptyűi kevéssé fényesek, kocsái szurok-

*) Berlin. Entom. Zeitschr. V. Jakrg. 1861. Beikeft. 222. 213.
**) Berlin. Entom. Zeitsckr. V. Jakrg. 1861. Beikeft. 230. 224.



barnák. Feje meglehetős széles, hátul szétszórtan, elül sűrűn, redősen pontozott, 
a mérsékelten kidüledt szemek közti homterü széles s harántan domborodott; 
ormánya a fejnél valamivel több mint felényivel hosszabb, vastag és szögletes, 
felülete sűrűn, redősen pontozott, sekélyen benyomott, s egy emelkedett, elül 
rövidebb gyönge hosszvonalkával jelölt. Csápjai meglehetős vastagok, második 
ostorízök az elsőnél felényivel hosszabb, a külsők kerekdedek, a bunkó hossz- 
tojásdad. Torja oly hosszú mint széles, oldalvást mérsékelten kerekített, alapja 
előtt kissé összeszorúlt, felül sűrűn s meglehetős finomul szemerkélt. Röptyüi 
hossztojásdadok, oldalai ívesen szélesbedők, bütüjök elkerekített, felületök 
domborodott , hátul függirányos, meglehetős durván pontozva-rovátkolt, a 
köztéresék a rovátkáknál valamivel keskenyebbek, kissé rendetlenül redősen 
szemerkéltek, és számos szürke foltocskákkal díszítvék. Hasa meglehetős 
sűrűn pontozott. A lábak erősek, czombjaik hegyes foggal felszereltek, a mellső 
lábszárak hegye kissé görbült. A hím a nősténynél keskenyebb, s alul kevéssé 
benyomott.

Mehádia vidékén jön elő.
Otiorhynchus angustior Rosenh .*) (vézna Fogorr.) — Hossza 4 vonal.
Az Ot. populeti-né\ kisebb, keskenyebb, torja csatornás, röptyűi pikkely

nélküliek, czombjai tompa fogakkal ellátvák.
Fekete; feje kevéssé domborodott, a szemek közt egy ponttal jelölt, szürkés 

szőröcskékkel gyéren lepezett. Ormánya a fejnél felényivel hosszabb, s valami
vel keskenyebb, hosszredősen pontozott, sekélyen benyomott, s egy gyönge, 
emelkedett hosszvonalkával ellátott. Csápjai féltest hosszúságúak, szurokbar
nák, első ízök a másodiknál felényivel rövidebb, a többiek gömbösek, a bunkó 
liossztojásdad s hegyesített, Torja középszélességénél valamivel hosszabb, oldal
közepe kissé kerekítve szélesbedett, felül kevéssé domborodott, szemercsékkel 
borított, melyek mindegyike ponttal jelölt ; hosszában csatornás és vigály sző
röcskékkel lepezett. Röptyüi hossztojásdadok, a torjnál kétszer hosszabbak, kes
kenyek, tövük a törj alapjánál kevéssé szélesebb, oldalaik kissé szélesbedők, há
tul keskeny edettek, közösen elkerekített bütüvel, felületök kevéssé domborodott, 
széles, pontozott barázdákkal és emelkedett keskeny köztércsékkel, melyek redő
sen szemerkéltek és gyönge-szürkés szőröcskékkel ellátvák. Alsó része sűrűn, 
redősen pontozott. Lábai feketék, czombjai vastagodottak s egy erős tompa fog
gal ellátvák ; lábszárai egyenesek.

Oravicza vidékén különböző cserjéken tartózkodik.
Otiorhynchus corvus Sckönh**) (holló Fogorr). XI. táb. 15-ikábr. — Hossza 

3 V2 — 4 vonal.
Az Ot. obsidianus-nál többnyire valamivel nagyobb, ormánya barazdás.

NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA. 211
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torjának korongja enyészetesebb szemercsékkel, röptyűi pontozott barázdákkal, 
ezek köztércséi haránt redőkkel ellátottak, a mellső czombok gyöngébb foguak 
mint a hátsók.

Teste fekete, fényes, kevéssé szőröcskés. Feje széles, a szemek között nem 
igen sűrűn pontozott ; ormánya a fejnél még felényivel hosszabb, vastag, vége 
nagyon szélesített, szétszórtan pontozott, s egy mély, gyakran honijára is ter
jedő, barázdával ellátott. Csápjai féltest-hosszuságuak, második ostorízök az el
sőnél majdnem még egyszer hosszabb. Torja szélességénél alig hosszabb, oldal
vást mérsékelten szélesbedett, felül domborodott, laposdad ránczokkal, szétszórt 
pontokkal, oldalvást szemercsékkel, hosszközepén gyakran sekély csatornácská- 
val jelölt. A hím röptyűi hossztojásdadok, hátul alig keskenyedettek, alja benyo
mott; a nőstény röptyűi rövid tojásdadok, majdnem gömbösek. Találtatnak azon
ban oly példányok is, melyek ormánya csak sekély barázdával, röptyűi pedig 
laposabb és szélesebb, gyöngén szétszórtan pontozott köztércsékkel ellátvák.

Találta tik a magyar- s erdélyországi Kárpátokon.
Otiorhynchus obsidianas Schönh.*) (obsidián Fogorr). XI. táb. 16-ik ábr. —

Hossza 3 7, —4 vonal.
Feje hátul alig, elül finomul szétszórtan pontozott, honiján kis gödörcsével 

jelölt ; ormánya a fejnél felényivel hosszabb, meglehetős keskeny, hegye nagyon 
szélesbedett, felülete lapos vagy csekélyen domborodott, szétszórtan, durván 
pontozott, s egy emelkedett gyönge hosszvonalkával ehátott. Csápjainak máso
dik ostoríze az elsőnél még egyszer hosszabb, a külsők kúpidomuak, a bunkó 
hossztojásdad. Torja szélességénél alig hosszabb, oldalvást kevéssé szélesbedett, 
a korongon laposdad, oldalain pedig emelkedettebb szemercsékkel, és fehéres 
serteidomu szőrökkel vigályan borított. Röptyűi mérsékelten domborodottak, le
iül durva, soros s meglehetős ritkán álló pontokkal, s lapos, sima köztércsékkel, 
oldalvást pontozott barázdákkal, dombordad s harántan redős köztércsékkel, me
lyeken néha finomul bevésett pontsor mutatkozik. Alsó része meglehetős durva 
és szétszórt, az utolsó szegni ényen sokkal sűrűbb, de finomabb, redősen álló sze- 
mercsékkel födött. Valamennyi czombja meglehetősen erős foggal felszerelt, láb
szárai pedig egyenesek. A hím röptyűi tojásdadok, hátrafelé láthatólag keske
nyedettek s kissé kinyújtottak, a nőstényéi rövidtojásdadok, majdnem gömbös 
idomuak, s hátul nem keskenyedettek.

A magyar- s erdélyországi Kárpátokban tenyészik.
Otiorhynchus alpigradus Miller**) (szirti Fogorr). XII. táb. 1-ső ábr. — 

Hossza 4 — 4 '/2 vonal.
Az Ot. granicollis-nál kisebb, ormánya rövidebb, röptyűi mélyebben rovát

koltak, s czombjai alig fogasak.

*) VII. 324. 126.
**) Wiener. Entom. Monatsehr. III. B4. 1859. 362.
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Fekete, csápjai s kocsái gyakran vörhönyösek. Feje csekélyen domborodott, 
s úgy mint ormánya sűrűn, redősen pontozott, az utóbbi rövid, felül lapos- 
dad, egy vékony emelkedett, néha enyészetes hosszvonalkával. Csápjai megle
hetős vékonyak és szőröcskések, a második csápostorízülék majdnem kétszer ak
kora mint az első, az utolsóelőttiek gömbösek. Torja szélességénél kissé rövidebb. 
majdnem homályos, oldalvást mérsékelten szélesbedett, felül kevéssé domboro
dott, sűrűn szemerkélt, a szemerkék egy apró pontocskával jelöltek, közepe egy 
sekély hosszcsatornácskával ketté választott. R'óptyüi középszerű fényüek, a torj- 
uál majdnem kétszer hosszabbak, hossztojásdadok, rovátkoltak, a rovátkák pont
jai hasadékosak, a köztércsék kissé domborodottak s haránt redősek. Czombjai 
gyönge tompa foggal felszerelvék. A hím ormánya vékonyabb, röptyűi keske
nyebbek, s hasának töve benyomott. A nőstények rövidebbek, ormányuk széle
sebb, s röptyűik tojásdadok s fényesebbek.

E faj a legmagasabb havasok gerinczein, Bohustpl kezdve egész Djumbérig 
van elterjedve, s kövek alatt, vagy a mohon mászva találtatik.

Otiorhynchus granicollis Schönh.*) (szömörcséstorju Fogorr). XII. táb. 2-ik 
ábr, — Hossza 5 vonal.

Fekete, majdnem homályos, felső oldala csupasz, az alsó szürkés, gyér sző- 
röcskékkel lepezett; röptyűi bütüjök felé némely példánynál egyes rövid szőröcs- 
kékkel és zöld. többé-kevésbbé foltosán összeálló pikkelyekkel ékítvék, s ilyen 
példányok az Ol. Kratteri-éhez hasonlítnak, melytől azonban torjuknak eltérő 
vésménye által könnyen felismerhetők.

Feje hátul majdnem sima, elül ormányával együtt redősen pontozott, ez 
utóbbi a fejnél több mint felényivel hosszabb, vastag, felül laposdad, vagy se
kélyen benyomott, s hosszában egy alig emelkedett hosszvonalkával ellátott. 
Csápjainak második ostoríze az elsőnél alig felényivel hosszabb, a három utolsó- 
előtti gömbös alakú. Torja szélességénél valamivel hosszabb, elül kissé keske
nyebb mint az alapon, oldalvást mérsékelten szélesbedett, felül sűrűn szemerkélt 
s hosszában egy finom, gyakran enyészetes csatornácskával ellátott. A hím röp- 
lyüi hossztojásdadok, a nőstényéi tojásdadok, hátul alig összenyomottak, felüle- 
tök domborodott, rovátkáik meglehetős sekélyek s nem sűrűn pontozottak, a 
pontok laposdad szemerkék által elválasztottak, a köztércsék majdnem laposak s 
haránt redősek. Czombjai vastagodottak, a mellsők rövid, tompa, a középsők erő
sebb, s a hátsók legerősebb foggal felszerelvék; a lábszárak egyenesek^ A hím 
hasának töve benyomott, s utolsó szegménye egy sekély gödörcsével jelölt.

A Bánságban, a Cornia-reva melletti alhavason nem ritka.
Otyorliynchus Kollari Schönh.**) (Kollár Fogorrja). XII. táb. 3-ik ábr. — 

Hossza 4 —5 1/2 vonal.

*) Gen. et spec. Curcul. VII. 369. 2L4.
**) II. 593. 72.
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Fekete, sárgás vagy zöldes pikkelyekkel többé-kevésbé sűrűn borított. 
Feje sekélyen pontozott, ormánya a fejnél valamivel hosszabb, s finom emelke
dett — néha alig mutatkozó — hosszvonalkával ellátott. Csápjai féltest hosz- 
szuságuak, második ostorízük az elsőnél felényivel hosszabb. Torja hosszánál 
alig szélesebb, sűrűn szemerkélt és sekély hosszbarázdája sűrűbben pikkelyezett. 
Röptyüi tojásdadok, hátul kissé hegyesdeden közösen kinyújtottak, felületök kö
zépszerűen domborodott, meglehetős erősen rovátkolt, a rovátkák pontozottak s 
a pontok közepe egy-egy pikkelylyel díszített ; varrányuk s a harmadik, ötödik 
és hetedik köztércse ormósán kiálló, ez utóbbi azonban legkevésbbé emelkedett és 
sorosan szemerkélt, a második, negyedik és hatodik köztércse lapos és sűrűbben 
pikkelyezett, a külsők pedig kissé domborodottabbak. Lábai vagy szurokbarnák 
vagy világosabb színűek, néha rőtsárgák is ; a mellső czombok középszerűen 
vastagodottak s kis foggal felszerelvék, a középczombok erősebb, s a hátsók a 
legerősebb foggal ellátvák.* A hím röptyűi nyúlánkabbak s hasa kissé benyomott.

Válfaja 0. Bielzii Küster*) 4 — 4 ,/2 vonalnyi hosszú, zöld pikkelyekkel s ke- 
vésbbé ormósán emelkedett köztércsékkel ellátott.

Az előbbi a Bánság s Erdély délkeleti havasain ; az utóbbi pedig főleg 
Erdélyben s Oláhországban találtatik.

Otiorhynchus cuprifer Stierl.**) (rezes Fogorr). XII. táb. 4-ik ábr. — Hossza 
4—4 l/2 vonal.

Az Üt. nigrita s ligustici fajokhoz hasonlít, az elsővel általános testidomára 
és a röptytík szélességére, az utóbbival ormánya s csápjai rövid alkatára, vala
mint a röptyűk sűrű s finom szemerkés vésményére nézve megegyezik.

Fekete, majdnem bornályos, vigály szürke szőröcskékkel, s a röptyukön 
nehány kis, szőralaku pikkelyekből álló foltocskával díszített. Feje s ormánya 
finomul redőcskésen szemerkélt, ez utóbbi a fejnél majd felényivel hosszabb, 
felül lapos, vékony hosszormócskával jelölt. Csápjai meglehetősen vastagok, 
második ostorízök az elsőnél felényivel hosszabb , a külsők pedig hosszuknál 
szélesebbek, a bunkó tojásdad. Torja hosszánál szélesebb, hátul terjedtebb mint 
elül, oldalvást mérsékelten kerekítve szélesbedett, felül sűrű s meglehetős finom
tompa szemercsékkel borított. A rö^ft/ií&hossztojásdadok, az Öt. nigriti-éhoz hason
lók, rovátkáik sekélyek s gyöngén pontozottak, köztércséik kevéssé domborodottak, 
igen finom, sűrű s redősen álló szemercsékkel födöttek, s azonkívül egy sor na
gyobb, de nem jól kivehető, szemerkékkel ellátvák, melyek azonban sertés szőrök 
nélküliek. Hasa sűrűn pontozott; czombjai meglehetős erős foggal; a lábszárak 
egyenesek s hegyökön szélesbedettek.

A Bánságban, Kraatz és Heyden szerint.

*) Kaf. Eur. XVI. S9.
**) Berlin. Entom. Zeitsclir. V. Jahrg. 1801. Beiheft. 270. 268.



Otiorhynchus coarctatus Stierl.*) (szűk Fogorr). XII. táb. 5-ik ábr. — Hossza 
2 1/2 — 2 '/5 vonal.

Az Ot. zebra legkisebb példányaihoz hasonlít ; torja rövidebb, nem ormós, 
s finomabbul szemerkélt, a röptytík varránya hátul csak kevéssé emelkedett.

Fekete, meglehetős sűrű, szürke, sertés szőrökkel lepezett, melyek a röp- 
tyűk köztércséin sorosan helyezvék, azonkívül fehéres, néha gyönge arany tünetíi, 
kerekded pikkelyekkel, rendetlenül s foltosán díszített. Feje finomul és sűrűn 
pontozott, szemei kevéssé kiállók, ormánya a fejnél alig hosszabb, lapos, hosszá
ban finom emelkedett vonalkával jelölt. Csápjai rövidek, két első' ostorízök majd
nem egyenlő hosszúságii, a külső ízülékek kerekdedek, s hosszuknál szélesebbek, 
a bunkó tojásdad. Torja oly hosszú mint széles, oldalvást szélesbedett, hátul kes
kenyebb, felül nagyon domborodott, sűrűn s finomul szemerkélt; jellegzett 
torjának alkata által, a test a törj és röptyűk közt nagyon összeszorúltnak látszik 
lenni. Röptyüi hossztojásdadok, oldalai rendes ívalakban szélesbedők. felületök 
kevéssé domborodott, hátul csak rövid függélyes lejtőségüek, s itt varrányuk 
kissé emelkedettebb ; a rovátkák pontjai itt-ott látabosak (pupillatus), s a köztér- 
csék kissé domborodottak. Alsó része szétszórtan, finomul pontozott ; mellső 
czombjai nagyon vastagodottak, s erős foggal ellátvák, a hátsó czombok véko
nyabbak, s fogai alig kifejlődöttek ; a mellső lábszárak hegye kissé befelé gör
bült, s belszélök fogacsolt.

A Bánságban Mehádia vidékén és Szerbiában jön elé.
Lavinus hirtus Waltl (borzas Vastang). XII. táb. 6-ik ábr. — Hossza 

2 vonal.
Hazánkban az e neműek legkisebbike, s testének szőrössége által kiváló faj. 

Fekete, homályos, szürke molyhos szőrcsékkel, és ritka, elálló fehér hosszszőrök
kel mezeit. Feje redősen pontozott s harántan benyomott ; szemei hosszúkásak, 
függőlegesek, s kevéssé állnak ki; ormánya rövid, a fejnél alig hosszabb, megle
hetősen egyenes, felül laposdad és redőcskésen pontozott. Csápjai rőt- vagy sö
tétbarnák, hossztojásdad bunkóval. Torja hosszánál szélesebb, előre keskenye- 
dett, alapja mindkét felén kiívelt, felülete kevéssé domborodott s durván pontozott. 
Röptyüi a torjnál még egyszerűéi valamivel hosszabbak, tojásdadok, tompán el
kerekített bütüvel, felül középszerűen domborodottak, rovátkoltak, a rovátkák 
nem sűrűn, de meglehetős durván pontozottak, hátul mélyebben bevésettek, s az 
első rovátka a tizedikkel, a második a kilenczedikkel, a harmadik a nyolczadik- 
kal hátul összekötött. Alsó része apró s nagyobb szétszórt pontokkal borított. 
Lábai erősek, vastagodott czombokkal, s egyenes lábszáraik végein egy-egy rőt- 
színü gamócskával félszerelvék.
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Orsóvá vidékén több példányban, a budai hegység Farkas-völgyében csak 
egyben volt alkalmunk ezen érdekes ormányost gyűjteni.

Elythrodon bispinus Schönh.*) (kéttövisü Röpár). XII. táb. 7-ik ábr. — 
Hossza 4 1/2 vonal.

Hossztojásdad, fekete, liamvasszürke, vagy szürkekékes lapuló szőrösséggel 
födött. Feje finomul redőcskésen pontozott, ormánya vastag, a fejnél hosszabb, kes
kenyebb, vége felé kissé benyomott; csápjai az ormány közepe előtt iktatvák, 
tőkocsánjok hátrafelé irányulva a szemeken kissé túlterjed, az első három íziilék 
tövei vörösek. Torja szélességénél rövidebb, oldalközepe nagyon kerekítve szé- 
lesbedett, elül kissé jobban, hátul kevésbbé keskenyedett, alapja mindkét felén 
kissé kiszélelt, felülete dombordad, sűrűn finomul s redőcskésen pontozott, ko
rongja s egy széles oldalsávja sötétebb szőrösséggel lepezettek. Roptijüi hosszto- 
jásdadok, a torjnál kétszer hosszabbak, tövük a törj alapjánál kevéssé keskenyebb, 
lehajlott oldalszélei a bütti előtt kissé benyomottak, és karélycsásan szélesbedok, 
felülete dombordad, hátul lejtős, a btitü előtt két erős kúpdad dudorkával ; kö
zépszerűen pontozva-rovátkolt, a köztércsék kissé domborodottak, finomul bőr- 
idomuan vésményezettek, s rendetlen barnás és fekete foltokkal tarkáltak, a fe
kete foltok itt-ott rézsútos vonalokat képeznek. Alsó része sűrűn finomul redőcs
késen pontozott; czombjai kissé vastagodottak, s meglehetős erős foggal ellátvák.

Eddigelé ismert lelhelye Magyarországon csak Temesvár vidéke.
Lixus punctirostris Schönh.**) (pontozottcsőrü Hosszancs).
Nagysága s testalkata a L. Myugri-hoz hasonló ; de ormánya valamivel vas

tagabb, mélyebben pontozott, s nem ormós. Teste hosszúkás, fekete, szürkés 
szőröcskékkel lepezett, és sárgásán lisztéit. Fe,je kicsiny, rövid, sűrűn pontozott, a 
szemek között sekélyen benyomott gödörcsével jelölt ; ormánya a torjnál rövi
debb, hengerded, igen kevéssé meghajlott, s meglehetős sűrűn pontozott. A törj 
alapja szélességénél alig rövidebb, elül keskenyebb s kissé összeszorúlt, hátrafelé 
alig szélesbedett, alapja mindkét felén kiszélelt, felülete kissé domborodott, bőr- 
idonman vésményezett, ripacsos pontokkal borított, s paizskája fölött sekély csa- 
tornácskával ellátott, oldalszélei fehérszőrü sávval díszítvék. A röptyük a törj 
alapjánál valamivel szélesebbek, közepök mögött lassűdadan hátrafelé keskenye- 
dettek, végei kissé széljelállók s tompán tőrültek : felületük dombordad alapjok 
mögött kissé harántan benyomottak, gyöngén pontozott rovátkákkal, s bőrido- 
muan finomul vésményezett köztércsékkel. Alsó része sűrű, szürkefehéres sző
rösséggel borított, és sima fekete szétszórt pettyekkel tarkázott. Lábai középszerű 
vastagságúak, a lábszárak hegye baloldalán hegyes gamóval.

Alsó Magyarország lapályos vidékén jön elő.

*) Gen. et Sp- c. Curcul. Tóin. II. 639. 2.
''*) Gen. et Spec. Curcul. Tóm. VII. 445. 60.



Ceutorhynchus dimidiatus Friv. (féligfehér Sarla). XII. táb. 8-ik ábra — 
Hossza 1 V4 — 2 vonal.

Breviter ovatus, niger, opacus, albosquammosus ; capite dense punctato, 
squammulis piliformibus ferrugineis vestito, vertice carinato, rostro teretiusculo. 
longitudine pro thoracis, parum arcuato, dense punctato et leviter carinato, anten
nis rufis, scapi apice clavaque nigricantibus ; prothorace latitudine báseos vix 
breviore, antice angustato, et late constricto, dense punctato, lateribus medio gra
nulosis, dorso breviter subcarinato, ferrugineo squammulato, lateribus, vittis 
tribus anticis, canaliculaque brevi báseos albosquammosis ; coleopteris prothorace 
latioribus, apicem rotundatum versus sensim angustatis, modice convexis, stria- 
topunctatis, post humeros callosos et ante apicem tuberculatis, lateribus, sutura, 
fascia brevi post scutellum, alteraque posteriori lata, medio ampliata, cum macu
lis parvis ad latera sitis cohaerente, item macula parva utrinque ante apicem 
albosquammosis, squammae ovales concavae ; subtus dense albosquammosusi 
ventre nigromaculato ; pedibus validis, nigris, squammulis piliformibus, helvolis, 
maculisque albis vestitis, femoribus clavatis, dente valido, lato instructis, tibiis 
basi subincurvis ; tarsis rufis, unguiculis infuscatis.

Ezen új faj testének alkatára nézve nagyon hasonlít a C. T .-albumAxoz ; 
torja azonban kissé hosszabb, és pikkelyezése nagyon különböző ; a C. littura- 
tól pedig nagysága s dudorka-nélküli torja által tér el. Teste fekete, homályos, 
sűrűn fehéren pikkelyezett ; feje sűrűn pontozott, rozsdasárga vékony pikkelyek
kel födött, fejtetője finom ormócskával ellátott; ormánya oly hosszú mint a törj, 
görgeteg, kissé görbült, sűrűn pontozott, töve felé a pontok sorosak, egy emel
kedett vékony hosszvonalkával. A csápok rőtszínüek, tőkocsánjaik vége s tojás- 
dad bunkójuk barnább színű. A törj hossza alapjának szélességével körülbelül 
egyforma, előre keskenyedett, s emelkedett előszélé mögött összeszorúlt ; köze
pén túl kerekített ; korongja dombordad, sűrűn pontozott s rövid ormócskával 
jelölt, a pajzska előtt csatornás, oldalközepén apró szemerkékkel behintett, me
lyek rozsdasárga vékony pikkelykéi közt alig kivehetők ; lehajlott oldalai, 
csatornácskája, s előszélén a három rövid sávocska, fehéren pikkelyezettek. 
Roptyüi a torjnál jóval szélesebbek, oldalvást lassúdadan hátrafelé keskenyülők, 
végeik egyenként elkerekítettek, feltiletök a korongon dombordad, meglehetős 
mélyen rovátkolt, a rovátkák ritkásan. a köztércsék finomul pontozottak, oldal
vást a kissé duzzadt vállszegletek mögött, s végeik előtt élesen szemerkéltek ; hátsó 
íelök legnagyobb része fehér pikkelyekkel borított, melyek e fajt sajátszerü rajz
zal jellegzik. A pajzskától lefelé egy keresztidomu rajzolat tűnik fel, ez alatt egy 
széles csipkés szalag terjed el, e felett ismét az egyes röptyűkön egy harántos 
irányú vastagabb vonal létezik, s ennek közepéből a széles szalaghoz szinte egy 
fehér vonal nyúlik le, a röptyűk végei előtt egy-egy kis foltocska látható ; ezen 
rajzot képző fehér pikkelyek homoruak s petealakuak, a rovátkákat is elfedők.
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Alsó része sűrűn fehéren pikkelyezett, a has négy sor fekete folttal jelölt. Lábai 
erősek, feketék, szürkésbarna vékony pikkelyekkel fedvék s fehér pikkelyü fol
tokkal tarkáltak, a czombok bimkósan vastagodottak, erős, széles foggal felsze
rel vék, s ez alatt kissé kimetszettek ; a lábszárak töve kissé görbült, a kocsák 
rőtszínüek barnás karmacsokkal.

Leihelye Buda-Pest vidéke májusban a Lycopsis pulla virágain.
Bagous validus Rosenh.*) (tömör Totyma). — Hossza 2 vonal.
Hasonlít a B. validitarsus-hoz, de színe más, s testalkata is kissé különböző ; 

torja csatornácska nélküli, két homályos folttal jelölt, az utolsó előtti kocsaízü- 
lék csak kevéssé vastagodott, a röptyűk két dudorkája hosszúkás s nem pikke
lyezett. A fe j kevéssé domborodott, sűrűn finomul pontozott, a lapos, hossztojás- 
dad alakú, barna szemek között sekély hosszbenyomáskával ellátott, fejtetője 
kissé sűrűbben pikkelyezett; ormánya erős, kevéssé hajlott. Csápjai rövidek, 
sötét rőtszínüek, bunkójuk sötétebb. Torja oly hosszú mint közepének szélessége, 
előszélé csekélyen kimetszett, kevéssé keskenyedett, oldalai kissé kerekítettek, 
alapja majdnem egyenes, s három sekély benyomással, felülete sűrűn, finomul 
pontozott, sötétbarna, sűrű hamvasszürke pikkelyekkel, s hátsó benyomásai kö
zött két sötét folttal. A röptyük a törj alapjánál szélesebbek, vállszegleteik kissé 
emelkedettek, tompák, oldalaik nem szélesbedők, de közepök mögött keskenye- 
dettek, felületök meglehetős lapos, hátul lejtős, rovátkáik finomak, köztércséik 
laposak, sűrűn s gyöngén pontozottak, feketék, sűrű, hamvasszürke pikkelyek
kel, s néhány sötét foltocskával borítottak, lejtős helyök egy-egy hosszúkás, a 
röptyűkkel egyenszínü dudorkával jelölt. Lábai rozsdabarnák, czombjaik vasta
godottak, a lábszárak hegye befelé görbült, belszéle 3 — 4 fogacskás, a kocsák 
utolsó-előtti ízüléke kissé szélesbedett, és két-karélycsás.

E faj Bosenhauer tudor által Esztergom megyében Piszke helység határában 
gyűjtetett.

Gymnetron /uliginosus Rosenh**) (kormos Zsuporr). — Hossza 1 ’/, vonal.
A G. noctis laposdad alakjához hasonló, de felényivel nagyobb ; a G. pilo sas

hoz áll legközelebb, de ritkább szőrű, ormánya kissé hosszabb, hajlott s elülném 
keskenyedett, a szemek közti gödörcséje jobban látható, sűrűbben pontozott, és 
sötétebb kocsákkal ellátott.

Feje domborodott, sűrűn finomul pontozott, fekete, vigályan szőröcskés; 
ormánya a fej és torjnál valamivel hosszabb, egyenlően vastag ; csápjai feketék, 
barnás szőröcskékkel. Torja haránt, előrésze igen keskenyedett, előszélé látható
lag felhajlott, oldalvást nagyon kerekített, felül domborodott, láthatólag sűrűn 
pontozott, közepén emelkedett hosszvonalkával ; vigályan szőröcskés, s homályos 
fényű. Röptyüi a torjnál szélesebbek, alapjokon laposdadan kiszéleitek, oldalvást
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egyenesek, hátul tompán elkerekítettek, felül meglehetős laposak, mélyen rovát
koltak, a rovátkák sűrűn pontozottak, köztéreséik emelkedettek, láthatólag s 
meglehetős sűrűn pontozottak, homályos fénytiek, s vigály szürkésbarna szőröcs- 
kések. A lábak erősek s meglehetős hosszúk, czombjai középszerűen vastagodot- 
tak, egy kis hegyes fogacskával, mely a nőstény mellső czombjain hiányzik.

Rosenhauer ezen általa felállított fajt Magyarországban fedezte fel.
Gymnetron haemorrhous Rosenh.*) (rőtfaru Zsuporr). — Hossza 1 vonal.
A G. spilotus-hoz nagyon hasonlít; de röptyűi domborodottabbak, rövideb- 

bek, hátsó foltjuk kerekdedebb, s egész a varrányig terjedő, a nélkül hogy a 
külszéleket érintené, azonkívül az egész állatka sűrűbb, s valamivel hosszabb 
szőrökkel lepezett.

Feje kicsiny, fekete, sűrűn finomul pontozott, ormánya a törj hosszával 
egyenlő, egyenes, felül meglehetősen lapos, alapjánál pontozott, hosszában seké
lyen barázdás, sima hegyű. Csápjai rövidek, vastagok, feketék. Torja rövid, ha
ránt, oldalvást kerekített, elül nagyon összeszorúlt s vékonyan párkányolt, felü
lete dombordad, sűrűn finomul pontozott. Roptyüi a torjnál szélesebbek, s kétszer 
hosszabbak, oldalvást kevéssé, hátul tompán kerekítettek, rovátkáik meglehetős 
mélyek és pontozottak, köztéreséik laposak, gyöngén pontozottak, feketék, sű
rűn és meglehetős hosszú sárgásszürke szőrökkel födöttek, s hátul egy közös, 
körülbelül a röptyűk harmadát elfoglaló, félholdidomu vörös folttal jelöltek, mely 
a röptyűk széleit nem érinti. Alul fekete, sűrűn pontozott, s vigályan szőröcskés. 
A lábak feketék, czombjai vastagodottak s fognélküliek.

Magyarországban Rosenhauer által gyűjtetett.
Callidium (Leioderes) Kollárt Redt.**) (Kollár Bajlárja). XIL táb. 9-ik ábr. 

— Hossza 5 V2 — 6 vonal.
A C. variabile-hez hasonlít, azonban egyszínű, keskenyebb, torja kisebb s 

középmelle a középső csípők közt egy széles, végén kikanyarított nyújt ványnyal 
ellátott. — Az egész állat, fekete szemeit kivéve, vöröses-sárga, ugyanily színű 
fején s torján felálló, röptyűin pedig hátrafelé hajló szőrcsékkel. Feje a torjnál 
kissé keskenyebb, ritkásan pontozott, a csápok között egy hosszbarázdácskával. 
Csápjai fonalidomuak, közepük kissé barnáit, a hímnél majdnem test-hossza- 
ságuak, a nősténynél kissé rövidebbek. Torja hosszánál valamivel szélesebb, 
elő- s hátsó széle egyenes, oldalai kissé kerekítettek, korongja csekélyen dombo
rodott, egyenetlen, nem sűrűn pontozott. Pajzskája keskeny, majdnem hároin- 
szegü. Roptyüi a torjnál szélesebbek s kétszer hosszabbak, vállszögleteik egyen- 
szögüek s kissé kiállók, oldalvást közepük táján kissé keskenyedettek, felületük 
laposdad, elül mélyebben, hátid sekélyebben redőcskésen pontozottak. Hasa majd- 
nem egészen sima. Czombjai hegyük felé bunkósan vastagodottak.

*) Beitr. zűr Ins. Faun. Eur. 1847. 55. 
**) Faun. Austr. 1858. 847. 973.
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A budai hegységben, május elején, virágzó bokrokon, kivált a galagonya 
virágain jön elő.

Agapanthia maculicornis Schönh.*) (tarkacsápu Virám). XII. táb. 10-ik ábr. 
— Hossza 5—6 vonal.

Az A. angusticollis-nál többnyire kissé rövidebb, melle oldalvást sárga vo
nallal díszített, röptyűi szürkés s nem nyalábos szőrcsékkel fedettek, varrány- 
szögleteik pedig nem oly nagyon elkerekítettek. Feje fekete, sűrűn pontozott, 
homja s a fejtető hosszvonala sárga szőrcsékkel borított, s azonkívül az egész 
fejen szétszórt fekete hosszabb szőrök állnak fel. Csápjai a testnél hosszabbak, 
feketék, a harmadik íz töve s a következők előfele fehéres szőrcsékkel borított. 
Torja szélességénél csak kevéssel hosszabb, elül észrevehetőleg keskenyebb, s 
úgy mint hátul kissé összeszorúlt, fekete, sűrűn pontozott, középhosszán kissé 
domborodott, itt és oldalain sárgás szőr-vonallal díszített. A kis pajzska sárgás 
nyalábos szőrrel födött. Roptyüi a torjnál szélesebbek s valamivel több mint két
szer hosszabbak, váll szögleteik meglehetősen egyenszögüek s kissé emelkedettek, 
a röptyűk végei kerekítetten keskenyedettek, s varrányszögleteik egyenként el
kerekítettek, felületük laposdad, fekete, néha érczes tünetü, meglehetős sűrűn redő
sen pontozott és lelapuló szürke s fekete elálló szőrcsékkel borított. Alul fekete, 
finom haránt karczokkal, s hátsó mellén szétszórt pontokkal, az előmell s a hátsó 
mellen egy oldalvonal sárgás, a többi rész szürkés szőrcsékkel lepezett.

A budai hegység déli lejtőin és völgyeiben, május havában, különféle növé
nyeken tartózkodik.

Clytus apicalis Hampe**) (bütüs Torjgomb). XII. táb. 11-ik ábr. — Hossza
7—8 vonal.

Feje kerekded, egy benyomott lapos vonalkával, a csápok között s azok 
mögött az egyik szemtől a másikhoz vonuló fekete sima szalag kivételével vilá
gos sárga, molyhos szoröcskékkel födött, szája rőtbarna, rágonyai feketék, sze
mei barnák, mélyen kimetszettek. Csápjai rozsdavörösek, a testnél rövidebbek. 
Torja haránt, tojásdad, oldalvást nagyon kerekítetten szélesbedett, felülete igen 
domborodott, mélyfekete, lisztéit, hosszú de vigály szőrökkel lepezett, előszélénél 
egy sárga szalaggal, s a korong mindkét felén egy haránt, kissé rézsútos sárga vo
nallal díszített. Pajzskája félkörü, sárga szoröcskékkel. Roptyüi a vállszegleteknél 
oly szélesek mint a törj közepe, hátrafelé kevéssé keskenyedettek, végeik egyen
ként elkerekítettek, középszerűen domborodottak, mélyfeketék, vállszegleteik 
mögött egy előre kanyarodó vonalka, alapjok közepénél egy kis foltocska, kö- 
zepök előtt egy a pajzska alatt kezdődő, a varrány mellett vonuló, s innét a kül- 
szélhez szigszegesen futó szalag, továbbá közepök mögött egy hátrafelé hajló 
szalag, s végeik előtt egy nagy rendetlen folt, mely a varrányszeglet felé irá-

*) Appendix ad Synou. insect. 1817. 189. 265. (Saperda).
**) Wien. Entom. Monathschr. VII. Bd. 1863. p. 289.
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nyúlt kajla vonalkával végződik, világos sárga szőrösek. Alsó része a közép- s 
hátsó mellen több sárga folttal, a has pedig szinte oly szinti haránt szalagokkal 
diszített. A mellső s közép lábak czombjainak duzzadt része feketés.

Ezen új fajt Kratter tudor Mehádia vidékén néhány példányban találta.
Chrysomela chalcitis Gormar *) (homályfényű Zomány). XII. tábla.

2-ik ábra.
Nagysága a Chr. fucata-é, bronzszínti, fényes. Fejének sisakcsája pontozott, 

honija laposdad ; csápjai szurokfeketék. Torja haránt, előszélé kimetszett, hátul 
ívesen kinyúlt, oldalvást kevéssé kerekített, oldalai vastagon havadályosak, s a 
havadály mély barázdával befelé elkerekített, felülete nagyon finomul szétszór
tan pontozott, s hosszában gyönge csatornácskával kettéválasztott. Röptyüi to- 
jásdadok, a torjnál szélesebbek, meglehetősen domborodottak, vonalasán ponto- 
zottak, a pontok elül erősebbek, hátul enyészetesek, a köztércsék gyöngén ha- 
rántan karczoltak. Alsó része szétszórtan pontozott, kocsái barnák.

A Rákoson, a peszéri pusztán és a Fertő tavánál jön elő.
Endomychus thoracicus Charp**) (feketetorju Berencs). XII. táb. 13-ik ábr. 

— Hossza 2V2 vonal.
Az E. coccineus-nál többnyire valamivel nagyobb, aránylag szélesebb, 

torja majdnem egészen fekete vagy rőtbarnás ; röptyűi kissé sötétebb vörösszí- 
nüek, s feketekékes, kissé szegletes, foltjaik vagy egyenlő nagyságúak, vagy 
pedig az alap-mellettiek valamivel nagyobbak. Teste fényes, majdnem egészen 
sima. Feje fekete, finomul pontozott, szája rőtszínü, csápjai feketék. Torja hosszá
nál sokkal szélesebb, előre kevéssé keskenyedett, fekete vagy rőtbarna, előszeg- 
letei, s gyakran a hátsók is vörösek, előszélé mélyen kimetszett, mi által elő- 
szegletei nagyon kiállók, alapja mindkét felén kissé kiszéleit, hátrafelé nyúló 
hátsószegletekkel, felülete alig láthatólag pontozott, a korongon kissé emelkedet- 
tebb, szélei keskeny en felpittyedve párkány oltak, alapjánál harántan benyomott, 
s a benyomás két görbe hosszrovacs által korlátolt. Röptyüi a torjnál széleseb
bek, oldalvást kevéssé szélesbedők, végeik egyenként szélesen elkerekítettek, 
felületök kevéssé domborodott, finomul pontozott, czinobervörös, s négy kékes
fekete folttal jelölt, melyekből az első pár az alap közelében, a másik pár pedig 
a röptyűk közepén túl helyezett. Alsó része finomul pontozott, s vagy fekete, 
vagy a has s a mell közepe vörösek.

A bánsági s erdélyi hegyekben tenyészik.
Ceramis rubricoUis Germ***) (vöröstorju Grombár). XII. táb. 14-ik abr. —- 

Hossza 1 V4 vonal.

*) Ins. Spec. I. 1824.587. 819.
**) Horae Entona. 245.
***) Faun. Ins. Europ. XXIII. 18.
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Hosszúkás ; feje, csápjai, torja s lábai vörösek ; szemei, röptyűi, utómelle s 
hasa feketék. Csápjai vastagok ; feje s torja gyöngén szétszórtan pontozott, s 
finom sárgás szőrcsékkel lepezett, ez utóbbi négyszegücled, elül mélyen kimet
szett, nagyon kiálló karélycsás szegletekkel, közepe előtt legszélesebb, hátrafelé 
csak kevéssé keskenyedett, oldalszélei finom éles fogacskákkal ; hátsó szegletei 
éles egyenszegüek. felülete dombordad, hátul mindkét felén mély, rovacsidomu 
hosszbenyomással jelölt, melyek az alap fölött, haránt vonalas mélyedéssel össze- 
kötvék. Röptyüi tojásdadok, közepök előtt legszélesebbek, hátsó felökön a var- 
rány mellett sekélyen benyomottak, elül meglehetősen domborodottak, karczo- 
san szétszórva pontozottak, és sárgás szőrcsékkel lepezvék ; bütüjök s lehajlott 
szélök rőtbarnás.

Mehádia vidékén, gombákban és redvekben jön elő.

A héjanczokból

Titanethes graniger Friv.*) (szemercsés Vakász). XIII. táb. 1-ső ábr.
Oblongo-ovatus convexiusculus, niveus, supra granulatus ; capite antice ob

tuse angulato, non lobato, lateribus spinosiusculis, antennis externis muricatis ; 
lobo caudali mucronato ; internis appendicibus caudalibus, externis non multo 
brevioribus.

A fehér Vakásztól (Titanethes albus Schiödte**) kisebb alkata, hámbökös 
külcsápjai, sűrűbb szemercsés felülete, valamint farkának felső s utolsó tőrös 
karélya által leginkább különbözik. A havasi Vakásztól (Titanethes alpicola 
Heller ***), melyhez nagyságára és alakjára nézve még jobban hasonlít, a hám
bökös külcsápok, nagyobb szemerkék, és testének rövidebb első gyűrtinye által 
különbözik.

Ezen ászkaféle vak faj csaknem minden barlangjainkat lakja.
Porcellio trilobatas Stein. ****) (háromkarélyu Odvász). XIII. táb. 2-dik ábr. 

— Hossza 17, szélessége 11 millim.
Széles, kerülék-szerü, fényes-szürhe, feje s első hét gyűríinyeinek felső része 

bibircsós, oldalszélük igen nyújtott, halaványsárgás, s mint a hátsó gyűrünyök 
sima, vagy csak vigályan s gyengén bibircselt, oldalszélük előszegletéhez közel

*) Frivaldszky János. Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. A Magyar Tudományos Aka
démia Math. és Természettudományi Közleményeiben. 1865. 24. lap.

*e) Specimen Faunae subterraneae etc. pag. 31. tab. 4.
***) Dr. Cam. Heller. Beitràge zűr Oesti. Grotten-Fauna (Sitzungsberichte dér k. Academie 

der Wissenschaften. Mathem. Naturwiss. Classé. XXVI. Bánd. 1857. pag. 322.
****) Berliner Entomolog. Zeitschrift. 1859. pag. 160.



minden gyfírünyön egy kis barna folt látható ; homlok-nyújtványai igen nagyok, 
a középső hegyén kerekített, vagy igen tompán hegyezett, a szélsők hegyesek, 
igen előre nyújtvák, a középsőnél majd kétszer hosszabbak. Csápjainak harma
dik íze fölül mélyen kiívelt, mi által külszeglete hegyesen végződik, negyedik 
íze összenyomott, lapos, az ötödiknél egy harmadával szélesebb, két utolsó íze 
együttvéve nem üti meg az ötödiknek hosszát, a legutolsó az utolsóelőttinél 
egy harmadával hosszabb ; a far-gyűrünynek vége felül lapos, hegyesen gere- 
lyes. A far-függelék végső íze széles, gerelyes, az alapíznél, melynek felét a 
végső szegmény csúcsa fedi, csak kevéssel hosszabb.

Ezen faj eddigelé csak a Cserna-völgyi úgynevezett Rablók-barlangjában, s 
ugyan e völgynek elárnyékolt szikla-tömbjei alatt találtatott.
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A pankányokból.
Blothrus brevipes Frivald.*) (rövidlábu Metelér). XIII. táb. 3-dik ábr. — 

Hossza 2 vonal.
Antice mucronato cephalothorace, palpisque maxillaribus rufo-testaceis ; 

pedibus testaceo pallidis non elongatis, abdomine livido, hujus segmentorum 
dorsalium scutis fulvescentibus.

Ezen új faj a Blothrus spelaeusnál valamivel kisebb ; melytől azonkívül kéz- 
idomu állkapocsfalámai, de kivált sokkal rövidebb lábai által különbözik.

Leihelyei az oncsászai, fericsei és fonáczai barlangok.

A gyűrünyökböL
Typhlobdella Kovátsii Diesing**) (Kováts Vakóczája). XIII. táb. 4-dik ábr. 

— Hossza 13/4—3 hüvelyk.
a) a fej vége a száj nyílása felé; b) ugyanaz oldalvást tekintve,mindketteje 

négyszer nagyítva ; c) a három benső félköridomu, hornyolt szélű állkarélycsa
8-szor nagyítva ; d) a hosszában átmetszett fej vége, az egymás melletti hason- 
irányu állkarélyCsákkal s hosszredőkkel, 8-szor nagyítva ; e) a hasnak egy rész
lete a két ivar nemzőrészével, 4-szer nagyítva.

Teste hossztojásdad 81—93 sima gyurünynyel, előre keskenyült, felső 
része domború, sötétebb vagy halaványabb zöld, számos fekete pettyekkel, fia
tal korában sötétebb, majdnem tiszta fekete ; szélei és hasa szürkés sárgák, az

* Frivaldszky János. A Magy. Tud. Akadémia Matk. és Term. tudom. Közleményei 1865. 38. lap.
**) Denkschriften dér kaisarl. Academie zu Wien. 1858- XIV. Bánd. Math. und Naturhist. Classe-



224 NÉHÁNY HAZÁNK FAUNÁJÁT JELLEMZŐ ÁLLATFAJNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA.

utóbbi oldalvást fekete, egybefolyó, pettyekkel ékesített. Feje a testtel folytató
lagos, szemcsék nélküli, szájának vége félkerülékidomu fölajkkal, belől helyzeti 
három állkapcsa félköridomu csipkés széllel, és minden állkapocs alatt három 
hosszránczczal. Hátsó szívótárcsája egyszerű tálcsa idomú ; az alfél nyilása a 
szívótárcsa fölött látható. A hím nemzője a 29 — 30. gyíírüny közt, a nőstényé a
25. gyíírüny ön helyezett. (Friv. Ján.)

Ezen nadály-faj kizárólagos sajátja az aggteleki barlangnak, melynek vi
zében él.



A szövegben előforduló s Magyarország faunáját egy 
vagy más tekintetben jellemző állatfajok

rendszeres névsorozata.

Az emlősökből:
Vespertilio Capaccini Bonaparte . 
Miniopterus Schreibersii Natterer 
Rhinolophus clivosus Rüppel . . .
Ursus arctos L i n n é ............................
Felis lynx Lin..........................................
Mustela lutreola Keyserling és Blasius
Spermophilus citil lus Lin.......................
Arctomis marmota Lin...........................
Myoxus nitela Schreber.......................
Spalax typblus Pallas ......................
Mus domesticus var. spicilegus Petényi

„ minutus P a l l a s ............................
„ agrarius P a l l a s ............................

Sminthus vagus B la s iu s ......................
Castor fiber Lin........................................

Capaccini Denevére. 
Scbreibers Denevére, 
dombosorru Orrbötök. 
közönséges Medve, 
hiúz Macska, 
vidra Menyét, 
mezei Ürge. 
havasi Mormoga. 
kerti Pele, 
fogas Vakony.
házi Egér válfaja : gözü Egér.
apró Egér.
pirók Egér,
csíkos Egér.
kásztor Hód.

A madarakból:
Gypaëtos barbatus Cuvier .
Vultur fulvus Lin.....................

„ cinereus Gmelin . . ,
Neophron percnopterus Savigni,
Aquila fulva Lin......................

n clanga Pallas . . .
„ chrysaëtos Naumann
„ imperialis Bechstein
A K A D . É V K Ö N Y V . X I . K . IV . D .

szakállas Orvaly. 
fakó Keselyű, 
barna Keselyű, 
feketeröpü Korács. 
parlagi Sas. 
csengő Sas. 

arany Sas. 
fejedelmi Sas.

29
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Aquila pennata G m e lin ................................
„ minuta B r e h m ...............................
n brachydactyla Bechstein . . . .

Falco laniarius G l o g e r .....................  .
„ cenchris N a u m a n n ..........................
„ rufipes B e s e c k e ................................

Milvus ater G m e l i n ....................................
Circus pallidus Sykes....................................
Strix uralensis Pallas ...............................

„ nivea T h u n b e r g ................................
„ nisoria Wolf .....................................
„ pygmaea B e c h s t e i n ..........................
„ dasypus Bechstein...............................

Fregilus graculus C u v i e r ..........................
Nucifraga caryocatactes Lia..........................
Lanius ruficeps N a u m a n n ..........................
Muscícapa parva Bechstein .....................
Turdus ruficollis P a l l a s ..................... .....

„ atrogularis G lo g e r ..........................
Pastor roseus Tem........................... .....
Sylvia fluviatilis M e y e r ...............................
Salicaria luscinioides Savi..............................
Calamoherpe melanopogon Tem...................
Anthus rufogularis B r e h m ..........................
Alauda alpestris Lia . ..........................

„ calaadrellai=r(brachydactyla Leisl.) 
Plectropbanes calcaratus Tem. . . . .

n nivalis Lia...............................
Emberiza cia Lin. .........................................

„ pythiornus Pallas . . . . .
Pyrrhula rosea P a l l a s ...............................

n erythrina P a l l a s ..................... .....
Fringilla nivalis Lin...................................
Crucirostra pytiopsittacus Lin.......................

„ taenioptera Glog.........................
Parus biarmicus Lin. . " .......................... -

„ pendulinus Lin.......................................
Tichodroma phoenicoptera Illiger . . .
Picus leuconotus Bechstein.....................

„ tridactylus Lacépède . . . . . .
Merops apiaster Lin.........................................
Tetrao medius Leisl........................................
Syrrhaptes paradoxus P a l l a s ....................
Otis tarda Lin..................................................

„ tetrax Lin. ..........................................
Charadrius squatarola Lin..............................
Strepsilas interpres Illiger . . . . . .

gatyás Sas. 
törpe Sas. 
kígyász Sas. 
szabda Sólyom, 
sárgakarmu Sólyom, 
vörhenyeslábu Sólyom, 
barna Kánya, 
halavány Orvöly. 
hosszúfarku Bagoly, 
hó Csuvik. 
karvaly Csuvik. 
törpe Csuvik. 
gatyás Csuvik. 
árva Barkály. 
közönséges Csöntör. 
vörhönyös Gébics, 
apró Legyész. 
rötnyaku Rigó. 
feketetorku Rigó. 
rózsaszínű Legély. 
folyami Dalár. 
fülemilésded Dalár. 
feketebegyü Nádika. 
rötbegyü Pipis, 
havasi Pacsirta, 
rövidhüvelyü Pacsirta, 
lapóniai Sarkantyár. 
havasi Sarkantyár. 
csipegö Sármány, 
fenyves Sármány, 
rózsaszínű Pirók, 
vörös Pirók, 
hó Pinty.
kajdacscsörü Keresztcsör. 
szalagos Keresztcsör. 
barkós Czinke. /
reraicz Czinke. 
szirti Falkúsz. 
fehérhátu Harkály, 
háromujju Harkály, 
méhész Gyurgyalag, 
közép Fájd. 
forradtujju Kalandócz. 
lomha Túzok.
Reznek Túzok, 
kétes Lile. 
örvös Görgetér.

>
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Qlareola torquata Mey...............................
„ Pallasii Bruch. . . . .  .

jjaematopus ostralegus Lin.......................
pptanus stagnatilis Bechstein . . . .

„ fuscus Leisl..................................
jpypsibates himantopus Naumann . . .
p^curvirostra avocetta Lin........................
jjm osa melanura Tem...............................
^pmenius tenuirostris Vieil.......................
jj^is falcinellus Lin.....................................
Afdea purpurea L i n ................................

„ Egretta Lin.................................
„ garzetta Lin.....................................
„ comata Lin.......................................
„ minuta Lin.......................................

Qjconia nigra Lin..................................
pjatalea leucorodia Lin.............................
çygnus olor Lin. ...............................

v musicus Lin................................
Apser brevirostris H e c k e l .....................
Apas rutila P a lla s .....................................

p rufina P a l la s ...............................
p nyroca G ü ld e n s tà d t .....................
„ mersa Pallas ..........................

jjprgus serrator Lin..............................
(jplymbus septemtrionalis Lin. . . .

„ arcticus Lin..........................
pelecanus onocrotalus Lin...................

„ crispus Bruch.......................
çarbo pygmaeus Pallas........................
parus minutus Pallas .....................
g|erna angliea Montagn........................

„ leucopareja Natterer . . .
„ leucoptera Tem.........................

ppstris parasitica Keyserling és Blasius

örvös Csér.
Pallas Csérje, 
osztrigaevö Kagylár. 
mocsári Külöd. 
barna Külöd. 
gólyalábu Töcs. 
európai Csutor. 
feketefarku Pocsály. 
vékonycsörü Póling, 
rezesbarna Batía, 
bíbor Gém. 
kócsag Gém, 
kisebbkócsag Gém. 
búbos Gém. 
apró Gém. 
fekete Gólya, 
fehér Kanály. 
néma Hattyú, 
énekes Hattyú, 
rövidcsörü Lilik, 
pirók Rucza. 
tollagos Rucza. 
fehérszemü Rucza. 
fehérfejü Rucza. 
fürészcsörü Búvár, 
éjszaki Bukdár. 
sarki Bukdár. 
rendes Gödény, 
borzas Gödény, 
kis Kormár. 
apró Sirály, 
angol Çséla. 
bajuszos Cséla. 
fehérszárnyu Cséla. 
élödi Ganály.

A hüllőkből.
qystudo graeca Lin...............................................................koczkás Teknöcz.
Aplepharus pannonicus F itz in g er.................................... pannóniai Mereszke.
Vjpera ammodytes Lin........................................................ varancsor v. homoki Vipera.
palias berus Merrem............................................................ béri Paizsócz.

n berus var. prester Merrem............................. fekete Paizsócz.
Qpluber caspius L a c é p é d e .............................................. kaspi Sikló.
ppna ridibunda P a l l a s ................................................... kaczagó Béka.

29*
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A halakból.
Lucioperca volgensis Cuvi. et Yalenc.....................
Perca lucioperca M a rs ig l i .....................................
Cottus microstomus Heckel ...............................

„ poecilopus H e c k e l ...............................
Thymalu8 vexillifer A g a s s i z ...............................
Salmo fario Lin..........................................................

„ salar Lin..........................................................
„ hucho Lin........................................................

Cyprinus hungaricus Heckel . . . . . . .
„ acuminatus Heck. et Kner. • . .

Carpió Kollari H e c k e l .....................* . . .
Barbus Petényii Heck...............................................
Abramis vetula Heck.................................................
Pelecus cultratus A g a s s iz ....................................
Umbra Krameri Cuvier et Yalenc................ .....
Accipenser huso Lin..................................................

„ Güldenstadtii B r a n d t ..........................
„ scypha G ü ld e n s ta d t ..........................

stellatus P a l l a s ....................................
„ Gmelini Fitzinger et Heck....................
„ ruthenus Lin............................................
„ glaber Heck.............................................

volgai Süllő, 
süllő Fogas, 
kisszáju Kolty. 
tüskelábu Kolty. 
zászlós Timalkó. 
pisztráng Szemling. 
lazacz Szemling. 
huchó Szemling. 
magyarhoni Ponty, 
hegyes Ponty.
Kollár Pontyárja. 
Petényi Márnája, 
vénasszony Durda. 
vágó Szobbár. Gárda. 
Kramer Ribahala. 
viza Tok.
Güldenstádt Tokja, 
szürke Tok. 
csillagos Tok.
Gmelin Tokja, 
sőreg Tok (kecsege). 
sima Tok.

A rovarokból :
A pikkelyröpüekböl (Lepidoptera).

Thais polyxena H ü b n e r ..........................
Colias chrysotherae E s p e r .....................
Thecla Acaciae Fabric...............................
Polyommatus Thersamon Fab.
Lycaena baetica Lin..................................

„ Telicanus H e r b s t .....................
„ Icarius E s p e r ...........................
„ Admetus E s p e r ..........................
n Jolas Ochsenh..............................

Libythea Celtis E s p e r ..........................
Apatura Ilia var. Metis Freyer . . .
Limenitis Aceris E s p e r ..........................
Vanessa Egea Cram. =  (triangulum) Fab. 

„ Xanthomelas Syst. W. Y. . •
Melitaea Maturna Lin.................................

„ Artémis Syst. W. V....................
„ Trivia Syst. W. V.......................

csipkésszárnyu Böngör. 
aranyos Surán. 
kökényi Farkröpér. 
Thersamon Lángszinér. 
spanyol Boglárka. 
Telikán Boglárka. 
Icarius Boglárka, 
baltaczími Boglárka. 
Jolas Boglárka.
Celtis Csápék.
Metis Színék, 
ihari Enyhész. 
háromszögű Szöglencz. 
ligeti Szöglencz. 
Maturna Tarkály. • 
Artemis Tarkály. 
közönséges Tarkály.
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Melitaea Athalia E s p e r .....................................................
Argynnis Daphne Syst. W. V............................................

„ Hecate Syst. W. V. . .....................
n Adippe var. Cleodoxa Ochs................................
„ Pandora Syst. W. V.............................................

Melanagria=(Arge) Clotho Hüb........................................
Erebia Epiphron var. Cassiope Fabr.................................

„ Melampus F u e s s l i ................................................
„ Ceto H ü b n e r ............................• .........................
„ Mauto Syst. W. V.................................... ..... . .
„ Tyndarus Esper var. Cassioides Esper . . .
„ Mêlas H e r b s t ............................• ..........................
„ Medusa var. Eumenis Freyer . .....................

Satyrus Proserpina Syst. W. V...........................................
Pararga Clymene E s p e r .....................................................

„ Roxelana Cram......................................................
Coenonympha Oedippus Fabr.............................................

„ Leander E s p e r ..........................................
Hesperia Sidae Esper...........................................................

„ Althaeae Hüb.........................................................
„ Lavatherae Esper . . . .  .....................

Eucrate var. Orbifer Hüb....................................

** *

Atychia appendiculata Esper . .....................
„ pumila Ochsenheimer .....................................

Paranthrene tineiformis Esp. var. brosiformis Hüb. . .
Trochilium laphriiforme Hüb..............................................
Sesia andrenaeformis Lasp..................................................

„ stomoxiformis Hüb.....................................................
„ uroceriformis Treit......................................................
„ masariformis Oehsenh. . .....................
n astatiformis Herrich Scheffer.....................................
„ braconiformis Herr. Scheíf......................................
„ stelidiformis Freyer....................................................
„ leucopsidiformis E s p e r ..........................................
n prosopiformis Ochs.....................................................
„ anellata Z e l l e r ..........................................................
n bibioniformis E s p e r ...............................................
„ therevaeformis Lederer ..........................................

Deilephila Celerio Lin.........................................................
„ Livornica E s p e r ..........................................
„ Nerii Lin............................................................

Smerinthus quercus Syst. W. V..........................................
Zigaena Brizae E s p e r ....................................................

punctum Ochs.........................................................

Athalia Tarkály.
Daphne Csillár.
Hecate Csillár.
Cleodoxa Csillár.
Pandora Csillár.
Clotho Szemdísz.
Cassiope Szemőcz.
Melampus Szemőcz.
Ceto Szemőcz.
Manto Szemőcz.
Tyndarus Szemőcz cass. válf. 
fekete Szemőcz.
Eumenis Szemőcz.
Proserpina Szemék.
Clymene Suhany.
Roxelana Suhany.
Oedippus Szemcsér.
Leander Szemcsér. 
sárda Búska.
Ziliz Búska.
Pajzssajt Búska. 
körfoltu Búska.

szökdelő Rémke. 
törpe Rémke. 
homályos Ködröp. 
jegenye Porzony. 
homonya Szitkár. 
rugbogács Szitkár. 
törözs Szitkár. 
lebenke Szitkár. 

forgódarázsféle Szitkár. 
tünedező Szitkár. 
egygyürüs Szitkár. 
fürge Szitkár. 
zománczos Szitkár. 
légyalaku Szitkár. 
fehérfalámu Szitkár. 
gyászos Szitkár. 
csíkos Alkonyász. 
vonalas Alkonyász. 
torokrojti Alkonyász. 
tölgyi Szürkülény. 
rezge Igancz. 
vörösfoltu Igancz.
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Zigaena cynarae Esper 
„ laeta Esper . .

Ino chloros Hübn. . . .
„ ampelophaga Bayle Bar 
„ tenuicornis Zeller 
„ budensis Speyer . .

lassú Igancz. 
élénkszinü Igancz. 
aranyzöld Csapály. 
szölöpusztító Csapály. 
vékonycsápu Csapály. 
budai Csapály.

* * *

Nudaria mundana Lin.....................................
„ murina E s p e r ...............................

Setina irrorella Lin.........................................
Nemeophila Metelkana Lederer .
Pleretes matronula Lin...................................
Arctia maculosa Syst. W. V..........................

j, casta Esper ....................................
Ocnogyna parasita Hüb..................................
Phragmatoecia arundinis Hüb........................
Endagrya pantherinus Hüb............................
Hypopta Caestrum Hüb..................................
Typhonia lugubris Hüb..............................
Epialus Velleda Hüb.......................................

„ carnus E s p e r ...............................
Psyche plumífera Öchs....................................

„ Zelleri Mann............................. .....
„ Ecksteinii L e d e r e r ..........................

Fumea undulella Fisch. v. Rösl. .
„ Sapho Milliére.....................................

Pentophora morio Lin.....................................
Orgya ericae Germ. (var. intermedia Friv.)
Ocneira rubea Syst. W. V........................
Laelia coenosa Hübn..................................
Lasiocampa taraxaci Syst. W. V...................

„ dumeti Lin..............................
Bombyx catax Syst. W. V.............................
Saturnia spini Syst. W. V.................... •
Uropus Ulmi Syst. W. V................................
Glyphidia crenata Esper ..........................
Hybocampa Mühlhauseri Esper . . . .
Lobopterix Cucullina Syst. W. V. . . .
Notodonta argentina Syst. W. V...................

„ querna Syst. W. V. . . .  
Pygaera bucephaloides Ochsen. . . . ■ *

meznélküli Puczér. 
egérszinü Puczér. 
harmatok Langya.
Metelka Lipenye. 
tisztes Tombak. 
foltos Diszlény. 
szűz Diszlény. 
tényé Mála. 
siska Nádász. 
tarka Forgócz. 
gyök Bélész. 
gyászos Barnócz.
Velleda Csallag. 
pirosló Csallag. 
tollascsápu Léimé.
Zeller Lélméje.
Eckstein Lélméje. 
rácsrajzu Füstöcz.
Sapho Füstöcz. 
fekete Sitár.
hanga Nyutag (közép válfaja.)
rőt Pazar.
mocsári Iszang.
pitypang Lahó.
csépié Lahó.
lomha Szövöncz.
kökényi Látony.
szili Szürkély.
csipkés Lenyhér.
Mühlhauser Hartája. 
csuklyás Tarajd. 
ezüstfoltu Fogröp. 
tölgyi Fogröp. 
himes Farál.

*
* *
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Asphalia ruficollis Syst. W. V. . . .  
Cymatophora diluía Syst. W. V. . . .
Clidia geographica Fabr............................
Acronycta strigosa Syst. W. V. . . .
Bryophila receptricula Hüb.......................
Agrotis rubi W iew eg ................................

„ depuncta Lin..................................
„ margaritacea Borkhausen . . .
„ multangula Hüb............................
„ rectángula Syst. W. V. . . .
„ musiva Hüb.....................................
„ fugax Treits....................................
„ signifera Syst. W. V.....................
„ forcipula Syst. W. V.....................
„ fimbriola E s p e r ..........................
„ birivia Syst. W. V........................
„ cos H. var. nagyagensis Frey
„ saucia Hüb....................................
„ distingvenda Lederer . . . .
„ crassa Hüb. . : .....................
„ vestigialis Hufnag..........................
„ praecox Lin...............................

Charaeas graminis Lin...............................
Mamestra Leineri F r e y e r .....................

„ aliena Hüb.................................
„ splendens Hüb............................
„ cavernosa Eversmann

Dianthoecia luteago Syst. W. V. .
„ caesia Syst. W. V. . . .
„ filigramma Esper . . . .
„ dianthi Tauscher . . . .
„ silenes Hüb.............................
„ sejuncta Herr. Sch.

Episema trimacula Syst. W. V. . .
Aporophyla lutulenta Syst. W. V.
Polia polymita Lin.....................................

„ nigrocinota H. =  xanthomista Treit.
Thecophora fovea Treits...........................
Dryobota roboris Boisd.............................
Dichonia a e ru g in e a ...............................
Chariptera culta Syst. W. V.....................
Valeria oleagina Syst. W. V.....................

„ orbiculosa Esper .....................
Luperina Zollikoferi Freyer . . . .
Hadena Maillardi Hübn............................

„ illyrica F r e y e r ...........................
n literosa H a v o r t ...........................

rőtnyaklós Csőg. 
hamvas Puponcz. 
fehérrajzu Szetyész. 
borostás Ejfélész. 
igénytelen Zuzmócz. 
szederi Mezőcz. 
szabálytalanpontozatuMezöcz 
gyöngyszín Mezőcz. 
szögraj zu Mezőcz. 
egyenszögü Mezőcz. 
díszes Mezőcz. 
illanó Mezőcz. 
jelleges Mezőcz. 
mogorva Mezőcz. 
czafragos Mezőcz. 
óvatos Mezőcz. 
nagyági Mezőcz. 
sérves Mezőcz. 
elkülönítendő Mezőcz. 
zömök Mezőcz. 
kuszáltrajzu Mezőcz. 
korai Mezőcz. 
mezei Pelleng.
Leiner Vetemérje. 
idegen Vetemér. 
fényes Vetemér. 
tatarozott Vetemér. 
sárgás Magtokász. 
csukakék Magtokász. 
filegrán Magtokász. 
szegfű Magtokász. 
sziléne Magtokász. 
különváló Magtokász. 
háromfoltu Bélyegér. 
sárszínü Sejdecs. 
hintett Derécz. 
feketeszegélyü Derécz. 
hólyagos Gödröcz. 
cseri Erdőcz. 
rezecszöld Loboncs. 
parányozott Lagócz. 
olajszinü Ardócz. 
közjegyü Ardócz.
Zollikofer Pöngéje.
Maillard Barája. 
rokon Bara. 
rejtödzö Bara.
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Polyphaenis sericata Lang. . . .
Habryntis scita Hüb........................
Jaspidea celsia Lin..........................
Hydroecia lunata Freyer.
Senta maritima Tauscher . . .
Tapinostola musculosa Hüb.

„ fulva Hüb.....................
Meliana flammea Curtis .
Leucania evidens Hüb.....................

„ congrua Hüb. . . . .
Mythimna imbecilla Fab. . . .
Gramesia var. bilinea Hübn. 
Caradrina Kadenii Freyer . .

„ terrea Freyer . . . .
„ lenta Treits.....................
„ gluteosa Treits. . . .

Acosmetia caliginosa Hüb. .
Amphipyra tetra Fab.......................

„ livida Syst. W. V. . 
Perigrapha I-cinctum Syst. W. V. 
Pachnobia leucographa Syst. W. V,
Cosmia abluta Hüb..........................
Dischorista suspecta Hübn. . . .
Cirrhoedia ambusta Syst. W. V. 
Orthosia macilenta Hüb. . . .

„ humilis Syst. W. V. . .
„ laevis Hüb.........................

Xanthia sulphurago Syst. W. V. .
Orrhodia serotina Ochs....................

„ veronicae Hüb. 
Scotochrosta pulla Syst. W. V. 
Epimecia ustulata Boisd. . .
Calophasia opalina Esp...................
Cleophana antirrhini Hüb. . .
Cucullia prenanthis Bois.

„ balsamitae Bois. . . .
„ campanulae Freyer 
„ fraudatrix Evers. . .
„ Xeranthemi Boisd.
„ formosa Rogenhofer .

Eurhipia adulatrix Hübn. . .
Calpe capucina Esper . . .
Eucarta virgo Treits...................
Plusia deaurata Esper . . .

„ cheiranthi Tauscher . .
„ modesta Hüb....................
_ illustris Fab......................

tetszös Magyalócz. 
ügyes Zödeg. 
magasztos Pating. 
holdas Gumócz. 
tengerparti Nyaláncz. 
ízmos Tarány. 
szépé Tarány. 
kétes Léha. 
vörhönyes Sápatag, 
ildomos Sápatag, 
hüle Ledme. 
kétvonalu Boza.
Kaden Tenyöcze. 
barna Tenyöcz. 
lassú Tenyöcz. 
zsinár Tenyöcz. 
homályos Bugya. 
gyászos Tüzkörny. 
síkosröpü Tüzkörny. 
I-rajzu Jegyme. 
vörhönyös Talak. 
tiszta Diszme. 
rokon Somba, 
pirított Kucsag. 
csikasz Gubancz. 
bujdosó Gubancz. 
sima Gubancz. 
kén Sárgoncz. 
késői Bujkász. 
csalárd Bujkász. 
hamvas Czobony. 
barnított Szüköny. 
tejszínü Tünde, 
pintyö Sávoncz. 
csakkör Csuklyász. 
varádics Csuklyász. 
csengetyüke Csuklyász. 
csalfa Csuklyász. 
vasvirági Csuklyász. 
ékes Csuklyász. 
kaczér Díszék. 
virnáncz Fényöcz. 
szűz Jelke. /
aranyrajzu Ejdisz. 
fajtlinka Ejdisz. 
szerény Ejdizz. 
kitűnő Éjd isz.
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Heliodes rupicola Syst. W. V. . . .
Omia Cymbalariae Hüb.............................
Heliothis cognata Freyer . . . . .

„ incarnata F r e y e r .....................
Chariclea purpurites Treits.......................
Acontia titania Esper ..........................
Thalpochares arcuina Hüb........................

svává Hüb...........................
„ Dardouini Bois.....................
n amoena Hüb..........................
„ purpurina Syst. W. V.
„ pannonica Freyer . . .
n communimacula Syst. W. V.

Erastria obliterata Ramb...........................
Photodes captiuncula Treit........................
Mesotrosta signalis Treit...........................
Metoponia flava Hüb..................................
Euclidia triquetra Syst. W. V. . . .
Catocala dilecta Hüb.................................

„ hymenea Syst. W. V. . . .
„ diversa Hüb.................................

Eccrita ludicra Hübn.................................
Toxocampa limosa Treit............................
Helia proboscidata Herr. Scheff. . . .

rajongó Napócz. 
pintyö Kéjme.
Kákics Napiász. 
pirosló Napiász. 
bíbor Kecsér. 
titán Sugarász. 
komor Hevenyőcz. 
deli Hevenyőcz.
Dardouin Hevenyöcze. 
kecses Hevenyőcz. 
élénkpiros Hevenyőcz. 
pannoniai Hevenyőcz (Virász) 
közfoltu Hevenyőcz. 
fátyolos Ledérke. 
havasi Kécse. 
fehérjegyü Legeny. 
világossárga Ámka. 
szögfoltos Bájszinér. 
kedvelt Csalang. 
kökényi Csalang. 
különböző Csalang. 
szennyes Bamó 
setét Tarha. 
falámos Ajócz.

* *
*

Acidalia diffluata Herr. Sch. . . . •
„ nitidata Herr. Sch.......................
„ sericeata Hüb................................
„ Pecharia Staudinger . . . .

Pellonia imitaría Herr. Sch........................
„ calabraria Petagna......................

Eugonia quercaria Hübn...........................
Crocallis extimaria Hüb............................
Triphosa sabaudiata Dup...........................
Elichrina cordiaria var. animata Herr. Sch.
Hibernia Ankeraria Staud.........................
Ohondrosoma fiduciaria Anker
Anaitis Boisduvaliata Dup........................
Lignyoptera fumidaria Hüb......................
Eupithecia denticulata Freyer . . . .

„ gi’aphata Freyer . . . .

elmosódottrajzu Torköny. 
csilló Törköny. 
selyemfényű Törköny. 
Pech Törkönye. 
utánzó Lebbenyő. 
kalábriai Lebbenyő. 
tölgyi Agócza. 
kiváló Pakócsa. 
szavóji Szónya. 
élvezetes Túsza.
Anker Gorvasza. 
sebes Nyilancz.
Boisduval Pillagja. 
füstös Ruzsnya. 
fogacsos Pepees, 
rajzos Pepees.
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A téhelyröpüekböl (Coleóptera.)

Cicindela hybrida var. ? Sahlbergi Fischer
„ soluta Dej....................................

Cychrus semigranosus Paliiardi . .
Procerus gigas C reu tze r.....................
Procrustes spretus Dej. . . . . . .
Carabus planicollis Küster . . . . .
Carabus Fabricii Panz................................

„ irregularis Fabr........................ *
„ auronitens var. Escheri Pali.
„ Ulrichii var. fastuosus Pali.
„ cancellatus var. graniger Pali. .
„ obsoletus Sturm...........................
„ var. euchromus Pali....................
„ montivagus Pali...........................
„ var. blandus Frivaldszky
„ Linnéi Panz........................  .
„ sylvestris var. glacialis Mili.
„ Lippii Dej.....................................
„ comptus Dej..................................
r Scheidleri var. Kollari Pali.
„ hungaricus Fabr............................

Nebria Heegeri Dej....................................
„ Reichii Dej......................................
„ transylvanica Germar.....................
J7 tatrica Mili.................................

Nomius graecus Laporte............................
d iv ina ypsilon Dej.....................................
Dyschirius strumosus Putzeis . . . .

„ rufipes Dej................................
Brachinus bipustulatus Schon..............

„ psophia Dej. . . .  . . .
Lebia cyathigera R o s s i ..........................

„ humeralis Sturm................................
Cymindis cingulata Dej..............................

„ scapularis Schaum......................
„ angularis G yllen thal....................

Masoreus Wetterhalii Gy 11........................
Chlaenius festivus Fab...............................

„ (Dinodes) azureus Duftsch.
Atranus collaris Ménétrié . . . . •
Licinus Hoffmannseggii Panzer.....................
Patrobus tatricus Mili......................................
Sphodrus punctatus Dej..................................

Sahlberg Czingolánya. 
oldott Czingolány. 
gyérszemzetü Lapacs. 
óriás Orzony. 
hanyagolt Döfök, 
laposnyaku Futoncz. 
Fabriczi Futoncza. 
szabálytalan Futoncz. 
Escher Futoncza. 
színdús Futoncz. 
szömeges Futoncz. 
változatos Futoncz. 
díszszínü Futoncz. 
kóbor Futoncz. 
szerény Futoncz.
Linné Futoncza. 
jegi Futoncz.
Lippi Futoncza. 
nyalka Futoncz.
Kollár Futoncza. 
magyarhoni Futoncz. 
Heeger Gödérje.
Reiche Gödérje. 
erdélyi Gödér. 
tátrai Gödér. 
görög Alaes, 
ypsilon Alezány. 
gelyvás Csár. 
rőtlábu Csár. 
kétpettyü Pattogány. 
perczegö Pattogány. 
serleges Fölögy. 
vállfoltu Fölögy. 
övedzett Gyorsod, 
vállapfoltu Gyorsod, 
szögletes Gyorsod. 
Wetterhal Gödje, 
díszes Szalang. 
lazurkék Körtorj. 
röttorju Kéjencz. 
Hoffmannsegg Terepczéje. 
tátrai Horva. 
pontozott Jécz.
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Calathus metallicus Dej....................................................... érczfényü Tekeny.
Anchomenus scrobiculatus Fab.......................................... gödörcsés Fojta.

_ banaticus Friv.................................................bánsági Fojta.«
„ longiventris Manner....................................... nyúltpotrohu Fojta.
„ antennarius Duft.............................................érczfényü Sürge.
n atratus Dúlt..................................................... fekete Sürge.

Platyderus rufus Duft............................................. rőt Lapka.
Pterostychus (Poecilus) Koyi Germ................................... Koy Lótoncza.

„ subcoeruleus Schön.........................................kékellö Lótoncz.
„ (Lyperus) elongatus Duft...............................nyúlánk Zakánd.
„ (Steropus) rufitarsis Dej. • ......................rötkocsás Nyéd.
„ „ cophosioides D e j - .....................zömök Nyéd.
„ (Cophosus) cylindricus Herbst......................hengerü Gerend.
„ „ var. filiformis Dej..................... szikár Gerend.

mêlas var. hungaricus Dej............................. magyarhoni Röpér.
„ raaurus Duft.....................* . . . . .  szerecsen Röpér.
„ Jurinei var. Heydenii H e e r . ......................Heyden Röpérje.

Sacheri Frivald.............................................. Sacher Röpérje.
„ fossulatus Schön..............................................gödörcsés Röpér.
„ var. Klugii Dej................................................Klug Röpérje.
„ cognatus Dej....................................................rokon Röpér.
„ Findelii Dej......................................................Findeli Röpérje.
„ foveolatus Duft. . . . . . . . .  üregcsés Röpér.
„ (Haptoderus) subsinuatus Dej......................ívelded Peczök.
„ n blandulus M i l i ..................... szende Peczök.
n v brevis var. Bielzii Fuss. . rövid Peczök, Bielz válfaja.

(Abax) Schüppelii Pali................................. Schüppel Gernyéje.
» (Molops) robustus Dej.................................... zömök Hódarcz.
„ „ elatus var. alpestris Dej. . . . havasi Hódarcz.

Myas chalybaeus Pali........................... • ..........................aczéldi Gyöngyfény.
Amara saphyrea Dej............................................................ kékellö Süröng.

„ striatopunctata Dej. ..........................................csíkosanpontozott Süröng.
„ erythrocnemis Z im m erm ann................................vörhönyös Süröng.

Zabrus blaptoides C re u tz e r .............................................. büzgeidorau EhÖ.
Aristus clypeatus R o s s i .......................... ..........................hornyolt Bangó.
Acinopus ammophilus Dej.................................................. vaskos Szömörtop.
Pangus scaritides S tu rm .....................• ......................... turászdad Szigárd.
Dichirotrichus lacustris Redt...............................................mocsári Ticze.
Harpalus (Ophonus) diffinis Dej. .................................... eltérő Likadék.

» v Rayéi Linder . - .....................Rayé Likadéka.
n 77 cribricollis Dej. . .....................¡yukgatotttorju Likadék.
n „ mendax R o s s i ................................ kétszínű Likadék.
„ hospes S t u r m ................................................... vendég Barang.

Stenolophus discophorus Fisch. .................................... korongfoltu Sietér.
„ Stevenii K r y n i c z k i .................................... Steven Sietérje.

Trechus banaticus Dej.......................... .............................. bánsági Fürgöncz.
„ micropthalmus Mili. ......................................... paraszemü Fürgöncz.
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Treehus rotundatus Dej..........................................
„ pulchellus Putz.........................................
„ lithophilus Putz.........................................
„ marginalis Schaum..................................

Anophthalmus Redtenba cheri Frivald. . . .
„ „ var. paroecus Friv.
„ Milleri Frivald...............................

Bembidium (Leja) pyrenaeum var. glaciale Heer. 
„ (Notapbus) ephippium Marsh. . .

Hydroporus reticulatus Fabr...............................
„ cuspidatus Kunz. . . . . . .
„ assimilis Payk. . . . . . .
„ Généi Aubé ...............................

Gyrinus bicolor var. angustatus Aubé . . .
Berosus spinosus Steven........................• . .
Helophorus acutipalpis Mulsant. .
Hydrochus flavipennis K ü s t e r ..........................
Ocbthebius margipallens L atre ille ....................

„ marinus Payk.....................................
Bolitochara bella M a e r k e l ...............................
Leptusa gracilis Erich...........................................
Aleochara vagepunctata Kraatz...............................
Myrmedonia fulgida Grav....................................

„ ruficollis Grimm...................................
Homalota notha Erich...............................................

„ alpicola Mili..........................................
Tachyporus formosus M a t th e w s .....................
Bolitobius speciosus Erich . . . . . . .
Quedius dilatatus Fabr..............................................

„ lateralis Gravenhorst . . . . .
„ fulgidus var. niger. . . . . . .
„ cincticollis Kraatz........................................

Astrapaeus Ulmi R o s s i .....................................
Staphylinus chloropterus Panz............................
Ocypus alpestris Erich..............................................

„ mus Brülle ..............................................
Philonthus cyanipennis Fab. . . . . . . .

.. corvinus Erich.........................................
„ rufipennis Grav.......................................
„ procerulus Grav......................................

Xantholinus glabratus Grav.....................................
„ decorus Erich..................................

Lathrobinm scutellare Nordmann.......................
Achenium ephippium Erich......................................
Dolicaon biguttulus Lac............................................
Stenus glacialis Heer.............................. •
Bledius taurus Germ. ..........................................

kerekded Fürgöncz. 
deli Fürgöncz. 
parányi Fürgöncz. 
párkányos Fürgöncz. 
Redtenbacher Vakiája. 
szomszéd Vakla.
Miller Vakiája. 
jegi Könye. 
nyeregfoltu Czikász. 
reczés Habucz. 
hegyes Habucz. . 
hasonlító Habucz.
Géné Habuczja. 
keskeny Keringöcz. 
tövises Vizecs. 
hegyesfalámu Pocsor. 
sárgálló Vizer. 
halaványszegélyü Víznök. 
tengeri Víznök. 
csinos Taplócz. 
gyöngéd Tünöcz. 
rendetlenpontozatu Melge. 
fénylő Hangyék. 
röttorju Hangyék. 
apró Símka. 
havasi Simka. 
tetszös Szaporány. 
kitűnő Fürgőcz. 
széles Kurkász. 
oldalas Kurkász. 
fekete Kurkász. 
szegélyzett Kurkász. 
szil Villogány. 
zöldröptyüs Holyva. 
havasi Gyorsa, 
futkosó Gyorsa, 
kékröptyüs Ganász. 
hollószinü Ganász. 
rőt Ganász. 
nyúlánk Ganász. 
sima Lőzér. 
tisztes Lőzér. 
pajzskás Rejtees. 
nyerges Cseklye. 
kétpettyü Nyüzsgőcz. 
jegi Nyüzgér. 
szarvas Torony.
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Platystethus nitens S a h l b e r g ..........................
Acidota cruentata Mannerh..................................
Prognatha humeralis Germ.......................................
Ctenistes palpalis Reich.............................................
Tyrus mucronatus Panz.............................................
Trichonyx sulcicollis Reich. . . . . . . .
Bryaxis Helferi Schmidt............................................
Claviger longicornis Müll..........................................
Scydmaenus rutilipennis Müll. et Kunz...................

„ rufus Mull. et Kunz..............................
Pholeuon leptoderum Friv.........................................

„ angusticolle H a m p e ...............................
„ gracile Friv............................................

Drimeotus Kovácsii Mili....................... *
„ Kraatzii Friv.................................  . .

Catops validus Kraatz................................................
„ varicornis Rosenh..........................................

Colon fuscicorne Kraatz.................................. . .
Silpha Souverbii Fairm......................... ..... . . .

„ oblonga K ü s t e r .........................................
Necrophorus germanicus var. speciosus Schulze. .
Agyrtes bicolor Casteln............................................
Anisotoma rotundata Erich.......................................

„ ciliaris Schmidt.......................................
Xanthosphaera Barnevillei Fairm............................
Scaphium immaculatum Oliv....................................
Scaphisoma limbatum Erich.....................................
Hololepta plana F i i s s l y ..........................................
Hister sepulchralis Erich...........................................
Epeirus comptus Iliig.................................................
Hetaerius Sartorii Redt..............................................
Saprinus herbeus Mars...............................................

j, antiquulus Iliig............................................
j, curtus Rosenh..............................................

Brachypterus quadratus Creutz................................
Nitidula flexuosa Fab.................................................
Ipidia quadrinotata Fab..............................................
Meligethes discoideus Erich......................................
Nemosoma elongatum Lin.........................................
Temnochila coerulea Oliv..........................................
Corticus tuberculatus Germ......................................

„ tauricus Germ..............................................
Endophloeus spinulosus Latr....................................
Coxelus pictus Sturm.................................................
Synchita Juglandis Fab.............................................
Botbrideres contractus Fab.......................................
Pycnomerus sulcicollis Germ....................................

fénylő Lapadék. 
vérvörös Csucska. 
vállfoltu Tülkőcz. 
falámos Serkész. 
törölt Kuszály. 
csatornástorju Törcs. 
Helfer Ikréje. 
hosszucsápu Bunkócza. 
vörhönyös Aprany. 
rőt Aprany. 
hosszucsápu Odorász. 
keskenytorju Odorász. 
karcsú Odorász. 
Kovács Barlangárja. 
Kraatz Barlangárja. 
tömör Látal. 
tarkáltcsápu Látal. 
barnacsápú Fürögény. 
havasi Peszér. 
hosszudad Peszér. 
díszes Dögész. 
kétszínű Gyütér. 
kerek ded Külme. 
pillás Külme.
Barneville Teperje. 
egyszínű Deberke. 
széleit Vedrecs. 
ellapúlt Lapony. 
sirhanti Kurtály. 
tiszta Kurtacs.
Sartori Oboncsája. 
gyepi Ruzsoly. 
agg Ruzsoly. 
kurta Ruzsoly. 
négyszögü Kurtány. 
ívesrajzu Simány. 
négyjegyű Peczke. 
korongos Csüköny. 
karcsú Nyulány. 
kékes Nyeglész. 
gumós Pikó. 
tauriai Pikó. 
tüskés Tarjag. 
színezett Herge. 
diófai Balka. 
zömök Ordany. 
csatornástorju Cserge.
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Pleganophorus bispinosus Hampe .
Rhy sodés sulcatus Fab.....................
Prostomis mandibularis Fab. 
Cucujus sangvinolentus Lin. . .
Dendrophagus crenatus Pay. 
Pediacus dermestoides Fab. 
Phloeostichus denticollis Redt. 
Cryptophagus laticollis Mili. 
Haplolophus neglectus Frivald. 
Atomaria unifasciata Erich. 
Mycetomychus macularis Fuss. 
Mycetophagus fulvicollis Fab. .

„ Populi Fab. . . .
Dermestes vulpinus Fab.

„ bicolor Fab.....................
„ latissimus Bielz.

Trogoderma versicolor Creutz. 
Curimus decorus Steffahny . . .
Byrrhus ornatus Panzer...................
Morycbus transylvanicus Suffrian 
Simplocaria carpathica Hampe . .
Limnichus versicolor Waltl. . .
Parnus striatopunctatus Heer. . .

„ pilosellus Erich.....................
Heteroceru8 sericans Kies.
Ateuchus pius Iliig............................
Onitis ungaricus Herbst . 
Ontbophagus lucidus Fabr. 
Aphodius conjugatus Panz.

„ sulcatus Fab....................
„ hydrochaeris Fab. . .
„ alpinus var. rubens Muís.
„ discus Schmidt 

Psammodius vulneratus Sturm 
Ochodaeus chrysomelinus Fab. 
Bolboceras unicornis Schrank . .
Lethrus cephalotes Fab.
Glaresis Frivaldszkyi Westwood . 
Hoplia hungarica Burmeister . .
Homaloplia erythroptera Frivald. . 
Anoxia orientalis Laport. . . .

„ pilosa Fab.......................
Rhizotrogus assimilis Herbst

„ amphymmallus Reich.
„ pilicollis Schönh. .

Aplidia transversa Fab. . . .
Anisoplia dispar Erich.

kéttövisü Csápzöm. 
barázdált Csingér. 
rágonyos Rapócz. 
lapított Kérgész. 
hornyolt Rongász. 
porvásdad Lapones, 
fogtorju Mezgér. 
szélestorju Rejke. 
elhanyagolt Gencsér. 
egyszalagu Parányzék. 
foltos Pajár. 
fakótorju Gombász. 
nyárfai Gombász. 
ravasz Porva. 
kétszines Porva. 
terjedt Porva. 
változószinü Fire, 
ékes Tekény. 
czifra Birha. 
erdélyi Teköcz. 
kárpáti Petöcz. 
változékony Pocsa. 
csíkosanpontozott Dánya. 
szöröcskés Dánya. 
selymes Csápamás. 
jámbor Labdár. 
magyarhoni Tarágy. 
világosszínü Trágoncz. 
keresztszalagu Ganajócz. 
barázdált Ganajócz. 
potnya Ganajócz. 
pirosló Ganajócz. 
korongos Ganajócz. 
sérves Homokócz. 
zománydad Gyepész. 
szarvas Hoporcs. 
nagyfejü Csajkó. 
Frivaldszky Csorványa. 
magyarhoni Karmócz. 
vörhönyös Bársond. 
keleti Vedleny. 
szoros Vedleny. 
hasonlító Csalya. 
kérdéses Csalya. 
szőröstorju Csalya. 
harántos Faroncz. 
különböző Szipoly.
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Anisoplia lata Erich.........................................
Phyllopertha hirtella Brullé .....................
Anómala errans Iliig.......................................

„ vitis Fab...........................................
Pentodon monodon Muls.................................
Oxythyrea cinctella Burm..............................
Cetonia viridis Fab..........................................

„ aurata var. p i s a n a ..........................
Acmaeodera taeniata var................................

„ 18-guttata Piller et Mitterpacher 
Buprestis (Dicerca) berolinensis Fab. . .

„ „ alni Fischer . . . .
Ancylochira splendida Payk...........................
Melanophila decostigma Fab..........................
Anthaxia cyanicornis Fab...............................

„ Millefolii Fab. ...........................
„ Cichorii Oliv....................................
„ deaurata R o s s i ............................
„ confusa L a p o r té ...........................
n funerula Iliig.....................................

Spbenoptera antiqua Iliig...............................
metallica Fab.............................

Chrysobothris chrysostigma Lin.....................
Coraebus undatus Fab.....................................

„ episcopalis Mannerh.........................
„ aeneicollis Willers. . . . . .

Agrilus albogularis G o r y ...........................
„ grandiceps Kiesen........................ •
„ sinuatus Oliv........................................
„ mendax Mannerh................................
„ cinctus Oliv.........................................

Cylindromorphus subuliformis Mannerh.
Tharops nigriceps Mannerh...........................
Eucnemis capucinus Ahrens...........................
Farsus unicolor Latr........................................
Dromaeolus barnabita V i l l a .....................
Xylobius alni Fabr..........................................
Adelocera carbonaria Schrank.......................

„ lepidoptera Gvll.............................
Corymbites insitivus Germ. (Pristilophus) .

n haemapterus Iliig..........................
„ montivagus Rosenh. . . . .
„ Quercus Gyll.................................
„ chrysocomus Germ......................
„ guttatus Germ...............................

Athous rhombeus Oliv.....................................
„ undulatus De Geer.............................

széles Szipoly, 
szőrös Karand. 
bolygó Döbör. 
zöld Döbör. 
egy fogú Csaj va. 
szegélyzett Ragyái’, 
zöld Diszély. 
pízai Diszély. 
szalagcsás Sutavért válfaj. 
18-pettyü Suta vért. 
berlini Fémész. 
égerfai Fémész. 
ragyogó Sólya, 
tízpettyü Ficzáng. 
kékcsápu Fényőcz. 
cziczkóró Fényőcz 
katáng Fényőcz 
aranyos Fényőcz. 
összezavart Fényőcz. 
gyászos Fényőcz. 
régenti Renkesz. 
érczíéuyü Renkesz. 
aranypettyes Ragyócz. 
habosrajzu Gesztor, 
bíborszinii Gesztőr. 
rezestorju Gesztőr. 
fehértorku Mezőr. 
buksi Mezör. 
bíborvörös Mezör. 
hazug Mezőr. 
övedzett Mezőr. 
áridomu Hengeres, 
feketefejü Zilacs. 
csuklyás Reve. 
egyszínű Aczag. 
görge Rénye. 
égerfai Furócz. 
szenes Válucsáp. 
pikkelyes Válucsáp. 
lapos Rugany. 
pirosló Szila, 
kósza Szila, 
tölgyi Szila, 
sárgaszőrü Szila, 
pettyes Szila, 
ferdényded Vetőcz. 
habosrajzu Vetőcz.
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Athous Sacheri Kies. . . .
Adrastus terminatus Erich. .
Elater elegantulus Schön.

„ sinuatus Germ. . .
Ischnodes sangvinicollis Panz. .
Megapenthes lugens Redt. .
Porthmidius fulvus Redt.
Cryptohypnus frigidus Kies.
Dima elateroides Charpent.
Cardiophorus discicollis Herbst.
Cardiophorus rubripes Germ.
Prionocyphon serricornis Müll.
Eucinetus haemorrhoidalis Germ.
Lucióla mehadiensis Falder.
Cantharis hospes Rosen. . . .

„ pagana Rosenb. . .
„ signata Germ. .
„ banatica Rosenh. .

Silis ruficollis Fab......................
Malthinus glabellus Kies.
Malthodes lautus Kies. . . .

„ prodigiosus Kies.
„ pulicarius Redt. . .
j, sinuaticollis Kies.

Apalochrus femoralis Erich.
Malachius coccineus Erich. . .

„ dilaticornis Germ.
„ geniculatus Germ. .
„ elegans Oliv. . . .
„ affinis Ménét.
„ ruficollis Fab. . .

Attalus coarctatus Erich. . .
Ebeus coerulescens Erich. . .

„ appendiculatus Erich.
Charopus apicalis Kiesenw. . .
Dasytes fusculus Iliig. . . .
Haplocnemus tarsalis Sahlb.
Cerallus rubidus Schön. .
Danacaea marginata Küster
Phloeophilus Edwardsii Stephens
Psammoechus bipunctatus Fab.
Diplocoelus Fagi Guer. . . .
Denops albofasciatus Charpent.
Tillus unifasciatus Fabr. . .

„ pallidipennis Bielz. . .
Opilus pallidus Oliv. . . .
Trichodes favarius Iliig. . .

Sacher Vetőcze. 
jelzett Dárász. 
nyalka Szökcsér. 
ívelt Szökcsér. 
verestorju Rempe. 
gyászos Aracs. 
fakó Galaga. 
dermedezö Rejtike. 
szökcsérded Árnyócz. 
korongostorju Szüvért. 
rőtlábu Szüvért. 
fürészcsápu Kénese, 
veresfaru Kurdász. 
mehádiai Vilár. 
vendég Puhany. 
murcsos Puhany. 
jegyes Puhany. 
bánsági Puhany. 
röttorju Puhatag. 
síkos Lágyka. 
kitűnő Lágyócz. 
dús Lágyócz. 
bolhaképü Lágyócz. 
ívelttorju Lágyócz. 
ezombos Lágy ma. 
piros Hólagány. 
szélescsápu Hólagány. 
térdelt Hólagány. 
csinos Hólagány. 
rokon Hólagány. 
röttorju Hólagány. 
szűkült Gyöngyér. 
kékellő Rönye. 
függelékes Rönye. 
csúcskás Indatop. 
barnás Szőreg. 
kocsás Borzócz. 
vöröslő Honyor. 
párkányos Szöcsény. 
Edwards Patája, 
kétpontu Czafka. 
bükki Ikrecs. 
fehérszalagu Hempercs. 
egyszalagu Tepér. 
halavány Tepér. 
sápadt Szöcsér. 
sejti Szörkély.
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Orthopleura sangvinicollis Fab.
Corynetes scutellaris Iliig.....................
Hedobia pubescens Fab.......................

„ imperialis Lin.........................
„ regalis Duft.............................

Ptinus variegatus Rossi.........................
Trypopitys Carpini Herbst.
Xyletinus ornatus Gerra.......................

„ laticollis Duft........................
Xylopertha humeralis Lucas
Apate varia Iliig....................................
Psoa viennensis H e r b s t .....................
Rhopalodontus perforatus Gyll. . .
Cis quadridens Chevrol........................
Tentyria Frivaldszkyi Kraatz.
Gnaptor spinimanus Pallas .
Blaps abbreviata Ménétr.......................

„ reflexicollis Fisch........................
n Dahlii Solier .........................

Piatyscelis politus Sturni . . . .
„ gages Fisch.........................
„ hungaricus Frivald.

Asida banatica Friv..............................
Pedinus helopioides Germ....................
Cnemeplatia Atropos Costa . . . .
Opatrum Sturmii K iister.....................

„ pestiense Besser . . . .
Leichenum pictum Fab....................
Bolitophagus interruptus Iliig. .
Platydema Dejeanii Lapor...................
Alphitophagus quadripustulatus Steph 
Alphitobius chrysomelinus Herb. . .
Anthracias bicornis Redt......................
Tenebrio transversalis Duft.
Menephilus curvipes Fab......................
Laena viennensis S tu rm .....................
Enoplopus caraboides Petagna
Helops Schmidtii Gerra........................

„ coeruleus Lin.............................
„ asphaltinus Küst........................
„ badius Redt...............................

Allecula aterrima Küst..........................
Cistela serrata Chevrol..........................

„ laevis Küst.................................
n amplicollis Linder . . . .

Cteniopus sulphuripes Germ. 
Mycetoma suturalis Panz.....................

AKAD É V K Ö N Y V ,  X I .  K .  IV .  D .

verestorju Ritok. 
paizskás Sarha. 
pelyhedző Bolyga. 
fejedelmi Bolyga. 
királyi Bolyga. 
tarka Furdancs. 
Gyertyáni Hármalék. 
díszített Rágoly. 
szélestorju Rágoly. 
vállfoltu Favész. 
tarka Görgöcz. 
bécsi Venyigész. 
likacsos Renyhész. 
négyszarvu Dócz. 
Frivaldszky Fekénye. 
töviseslábu Kallóz. 
kurta Büzge. 
karimástorju Büzge. 
Dahl Büzgéje. 
sima Gyászár. 
setétfekete Gyászár. 
magyarhoni Gyászár. 
bánsági Azád. 
bujnokdad Mezőny. 
Atropos Andalócz. 
Sturm Csorvája. 
pesti Csórva, 
színezett Ripó. 
zilált Taplász.
Dejean Redvencze. 
höpörcsös Lisztencz. 
zománydad Petyer. 
villás Kormócz. 
h irántos Rejteny. 
kajlalábu Pönye. 
bécsi Búj ka. 
Futonczdad Tüsketop 
Schmidt Bujnoka. 
kék Bujnok. 
asphaltszinü Bujnok. 
fakó Bujnok. 
rohfekete Gacsony. 
fürészcsápu Derencs. 
sima Derencs. 
szélestorju Derencs. 
sárgalábú Lábocz. 
varrányos Gom bacs.
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Orchesia undulata Kraatz....................................................
Hallomenus humeralis Panz................................................
Phloeotrya Vaudoueri Muls................................................
Phryganophilus ruficollis Fab.............................................
Conopalpus testaceus Oliv................................... .....
Nothus bipunctatus Fabr.....................................................
Agnathus decoratus Germar...............................................
Notoxus brachycerus F a ld e r m a n n ................................

„ miles Schmidt.........................................................
Mecinotarsus rhinoceros Fab...............................................
Anthicus bifasciatus Rossi...................................................

„ axillaris Schmidt................... • ..........................
j, unicolor Schmidt..................................................

Ochtenomus tenuicollis Rossi..............................................
Tomoxia biguttata Gyll.......................................................
Mordelïa villosa Schrank. , .....................................

n Sacheri Friv...........................................................
Mordellistena axillaris Gyll. . .....................................

„ humerosa Rosenh..........................................
Conalia Baudii M u ls a n t ...................................................
Pentaria badia Rosenh. . ..........................................
Evaniocera Dufourii Latr. . ..........................
Emmenadia bimaculata Fabr. ...........................................
Rhipiphorus paradoxus Lin..................................................
Meloe limbatus Fabr............................................................

„ uralensis P a l l a s .....................................................
„ decorus Brandt et Erich...........................................
„ coriarius var. rufiventris Germ................................

Cerocoma Schreberi Fab.....................................................
n Mühlfeldii Schônh..............................................

Mylabris crocata Pali...........................................................
„ Füesslini var. tenera Germ.................................

Lydus algiricus Lin.............................................................
„ trimaculatus Fab.......................................................

Oenas crassicornis Iliig........................................................
Epicauta verticalis Iliig.......................................................
Zonitis sexmaculata Oliv....................................................

„ fulvipennis Fab........................................................
„ bifasciata Schônh...................... _ ..........................
n „ var. atra Schön........................................
n caucásica P a l l a s .....................................................

Apalus bipunctatus Germ. ...............................................
„ necydaleus P a l l a s ...............................................

Stonoria apicalis Latr............................................................
Sitaris muralis Forst. (humeralis F a b . ) ....................
Sparedrus testaceus Andersch.............................................
Xanthochroa carniolica Gistl...............................................

habosrajzu Viczkány. 
vállfoltu Harsa.
Vaudouer Sikérje. 
röttorju Závor. 
barnasárga Kupány. 
kétpettyü Csile. 
díszes Dugfb. 
sete Böktorj. 
vitéz Böktorj. 
szarvas Böktorj. 
kétszalagu Ernyész. 
vállfoltu Ernyész. 
egyszinü Ernyész. 
vékony törj u Ebeny. 
kétpettyü Törlegy. 
bolyhos Maróka.
Sacher Marókája, 
vállfoltu Aszaga. 
vállas Aszaga.
Baudi Pölyője. 
pej Irancs.
Dufour Legyezérje. 
kétfoltu Petyesz. 
különcz Pigecs. 
szegélyeit Nünüke. 
uráli Nünüke. 
csinos Nünüke. 
röthasu Nünüke.
Schreber Tülökfürtje. 
Mühlfeld Tülökfürtje, 
sáfrányszinü Nyüzse. 
kisded Nyüzse. 
algíri Zsibók. 
háromfoltu Zsibók. 
tömöresápu Balacs. 
kétes Pákosz. 
hatfoltu Szalagány. 
fakó Szalagány. 
kétszalagu Szalagány. 
fekete válfaja, 
kaukázi Szalagány. 
kétpettyü Bariska 
bábordad Bariska. 
bütünjelelt Kórász. 
vállfoltu Félmez. 
barnássárga Tölgylevelész. 
karnioli Sárog.
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Oedemera lateralia Schmidt.................................................sárgáuszélelt Czombor.
„ annulata Germ....................................................gyűrűs Czombor.

Bruchus pallidicornis Schön............................................... sápadtcsápu Zsizsik.
Tropideres dorsalis Thunb.................................................. jegyhátu Ajakár.

„ bilineatus Germ.................................................kétvonalas Ajakár.
Enedreutes hilaris Schönh.................................................. vidor Bércze.
Rhynchites hungaricus Fab................................................ magyarhoni Eszelény.

„ parellinus Schönh............................................ tevékeny Eszelény.
„ sericeus Herbst................................................ selymes Eszelény.

Auletes basilaris Schönh..................................................... igénytelen Furulyász.
Apion curvirostre Schönh................................................... hajlottcsörü Hüvelyész.

„ longirostre Oliv.........................................................hosszucsörü Hüvelyész.
Brachycerus muricatus Fab................................................ hámbökös Setecsáp.
Sciaphilus barbatulus Germ................................................ szőrcsés Maszuta.
Eusomus virens Schönh........................................................zöldelö Bájika.
Sitones cambricus S te f f .......................................... : . kambriai Aka.

„ lateralis Schön....................................................  sápadtszélü Aka.
Mesagroicus obscurus Schönh.............................................homályos Pákla.
Chiorophanus excisus Fab.................................................. kiívelt Zöldény.

n fallax Germ...................................................csalárd Zöldény.
Polydrosus paradoxus S tie rlin .......................................... különcz Dércse.

„ vittatus Schön..................... .....................csíkos Dércse.
Cleonus Achates Schön........................................................ Agát Dicsér.

„ morbillosus Fab.......................................................küteges Dicsér.
„ roridus Fabr.............................................................deres Dicsér.
„ coenobita Oliv......................................................... rejtődzö Dicsér.
„ ferrugineus Schön. .......................................... rőkönyös Dicsér.
„ declivis Oliv............................................................ kajlajegyü Dicsér.
„ atomarius Schön......................................................parányozott Dicsér.
„ segnis Germ.............................................................rest Dicsér.

Liophloeus chrysopterus Schön........................................... aranyfényü Poba.
„ Herbstii Schön.................................................... Herbst Puhája.
„ pulverulentus Germ..............................................poros Poha.
„ lentus Germ..........................................................lassú Poha.
„ gibbus Schön.......................................................domború Poha.

Tropiphorus micans Schön. ...........................................csillámló Fogancs.
„ cinereus Schön................................................. hamvas Fogancs.

Molytes glabrirostris K ü s t e r .......................................... simaormányu Munkász.
Plinthus Findelii Schön........................................................Findely Téglárja.

„ Sturmii Germ.............................................. .....  . Sturm Téglárja.
Phytonomus viennensis Herbst . ................................bécsi Növenyész.

„ velutinus Schön............................................... molyhos Növenyész.
„ turbatus Schönh...............................................csapatos Növenyész.
„ elegans Schönh................................................ nyalka Növenyész.
„ tesselatus Schön.............................................. koczkás Növenyész.
„ oxalidis H e r b s t ............................................sósdi Növenyész.
„ tigrinus Schön..................................................tarka Növenyész.

31*
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Phytonomus Kunzei G erm ...........................
Phyllobius aurifer Schön...........................

„ incanus Schön..........................
Ptochus bisignatus Schön..........................
Trachyphloeus ventricosus Germ. . . .

„ inermis Schön...................
Omias seminulum Germ............................

„ verruca Schönh..............................
„ Hanakii Frivald..............................

Peritelus familiaris Schön..........................
„ globulus Schön............................
„ noxius Schön...............................

Otiorhynchus hungaricus Germ.
„ chrysocomus Germ. .
„ argenteus Stierlin
„ banaticus StierlinT)

n conspersus Germ.
„ graniventris Miller
„ chrysomus Schön.
„ necessarius Stierlin .
„ granulosus Schön. . .
„ lavandus Germ.....................
v globus Schön. . . . .

signatipennis Schön.
„ seductor Stierlin . . . .
„ opulentus Germ.............
„ dives Germ....................
„ cymophanus Germ. .
„ var. chrysescens Dhl.
„ Kraatzii Stierl................
n marmota Stierlin
„ angustior Rosenh.
„ populeti Schön...............
„ corvus Schön.................
„ obsidianus Schön. . . .
„ a 1 pigra dus Mili.....................
n granicollis Schön.
„ Kollari Germ.................
v cuprifer Stierlin . . . .
„ coarctatus Stierlin . . .
„ velutinus Germ..............

maxillosus Schön.
Elytrodon bispinus Schönh.......................
Lixus cylindricus Fabr..............................

„ albomarginatus Schön.....................
„ punctirostris Schön.........................
„ subtilis Schön. var. cinereus Sturm.

Kuncze Növenyésze. 
aranyszínű Levelény. 
fehérszürke Levelény. 
kétjegyű Csürköcz. 
pohos Csülköny. 
védtelen Csülköny. 
apró Serge, 
szömölcs Sergf.
Hanák Sergéje. 
családos Végkörély. 
gömbölyű Végkörély. 
ártalmas Végkörély. 
magyarhoni Fogorr. 
aranypikkelyü Fogorr. 
ezüstös Fogorr. 
bánsági Fogorr. 
lisztéit Fogorr. 
szömcsés Fogorr. 
fémpikkelyü Fogorr. 
óvatos Fogorr. 
szemeresés Fogorr. 
mocskos Fogorr. 
gömbidomu Fogorr. 
tarka Fogorr. 
csáb Fogorr. 
dús Fogorr. 
gazdag Fogorr. 
zománczos Fogorr. 
fémfényü Fogorr.
Kraatz Fogorrja. 
mormoga Fogorr. 
vézna Fogorr. 
nyárligeti Fogorr. 
holló Fogorr. 
obsidián Fogorr. 
szirti Fogorr. 
szömörcséstorju Fogorr. 
Kollár Fogorrja. 
rezes Fogorr 
karcsú Fogorr. 
moly hős Fogorr. 
rágonyos Fogorr. 
kéttövisü Röpár. 
hengerded Hosszancs. 
fehérszegélyü Hosszancs. 
pontozottcsörü Hosszancs. 
hamvas Hosszancs.
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Lixus elega tulus Schön.................................................
„ flavescens Schön........................................................
„ pollinosus Germ.........................................................
„ elongatus Germ.........................................................

Larinus Cardui Rossi. .....................................................
„ obtusus Schön.........................................................
„ senilis Fab..............................................................
„ hirtus WaltI............................................................

Pissodes scabricollis Mili.................................................
Erirhinus filirostris Schönh..................................................
Lygniodes enucleator Panz.............................................
Tychius sparsutus O l i v ....................................................

„ pernix Schön..........................................................
Sibynes unicolor Schön........................................................
Myorhinus álból ineatus Fabr..............................................
Baridius nitens Fabr........................................................

„ atramentarius Schön.........................................
„ violaceus Schön................................................
„ janthinus Schön................................................

Camptorhinus statua Rossi.............................................
Gasterocercus depressirostris Fabr...............................
Marmaropus Besseri Schön.............................................
Ceuthorhynchus albovittatus Germ...............................

„ dimidiatus Frivald..............................
„ aeneicollÍ8 Germ.................................
„ pubicollis Schön..................................
„ signatus Schön....................................

Bagous validus Rosenh..........................•
Gymnetron fuliginosus Rosenh. . .....................

„ haemorrhous Rosenh...................................
Nanophyes Chevrieri Schön...........................................
Spenophorus piceus Pali.................................................
Rhyncolus reflexus Oliv..................................................
Bostrychus bispinus Ratr................................................

„ Kaltenbachii Bach.......................................
Cerambyx miles B onelli...............................................

„ velutinus B rü lle ..........................................
Purpuricenus budensis Götz...........................................
Callidium bungaricum Herbst........................................

„ glabratum Charp............................................
„ humerale Muís................................................
„ Kollari Redtenb..............................  .
„ russicum Fabr................................................

Clytus Capra Germar.....................................................
„ Rhamni Germ. var. temesiensis G....................
„ apicalis H a m p e ..............................................
n trifasciatus Fabr..................................................

csinos Hosszancs. 
sárgás Hosszancs. 
hímporos Hosszancs. 
nyúlánk Hosszancs. 
bogácsi Vastang. 
tompa Vastang. 
agastyán Vastang. 
borzas Vastang. 
érdestorju Szurkocs. 
fonalormányu Szalmaszip. 
magvász Fángy. 
hintett Armánycsa. 
kalandos Armánycsa. 
egyszínű Maj ez. 
vonalozott Gömbör. 
fénylő Bárizs. 
fekete Bárizs. 
ibolyakék Bárizs. 
kékellő Bárizs.

. szoboralaku Orrmánvd.
laposcsőrü Lüle.

. Besser Regöcze. 
fehércsíku Sarla. 
féligfehér Sarla. 
fényestorju Sarla. 
pölyhöstorju Sarla. 
jelelt Sarla.

. tömör Totyma.
kormos Zsuporr.

. rőtfaru Zsuporr.
Chevrier Törpénye. 
szurokfekete Gergelicze. 
konya Tuskócz. 
kéttövisü Szú. 
Kaltenbach Szúja.

. vitéz Czinczér. 
molyhos Czinczér. 
budai Bíborék. 
magyarhoni Bajlár.

. sík Bajlár.

. vállfoltu Bajlár.
Kollár Bajlárja. 
oroszhoni Bajlár.

. kecske Torjgomb. 
temesi Torjgomb. 
bütüs Torjgomb. 
háromszalagu Torjgomb.
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Clytus semipunctatus Fabr........................
Axinopalpus gracilis Kryniczki . . .
Calümus cyaneus Fabr...............................
Callimoxys gracilis B r ü l l e ....................
Stenopterus praeustus var. ater Fab. .
Parmena unifasciata Rossi.........................
Dorcadion Murrayi Küster . . .

„ decipiens Germ..................... •
„ bilineatum Germ......................

Morimus tristis Fab....................................
„ funestus Fab................................

Blabinotus Généi A rragona .....................
Agapanthia angusticollis Schönh. .

„ decora Kryniczki . . . .
„ maculicornis Schönh. . . .
„ hirta Fabr..................................
„ leucaspis Schönh. . . . .

Saperda Seydlii F r ö h l i c h .....................
„ Quercus Charpentier . . . .  

Menesia bipunctata ZoubkofF . . . .
Oberea Euphorbiae Germ..........................
Phytoecia Argus Fabr................................

„ tigrina Muís. (Anchusae Fuss)
„ molybdaena Schön.....................
„ hirsutuia Fabr...........................
„ scutellata Fabr.......................

Xylosteus Spinolae Frivald.......................
Strangalia aurulenta Fabr..........................

„ pubescens Fabr.........................
„ verticalis B rü l lé .......................
„ thoracica Fabr.............................

Leptura tesserula Charp............................
y, bipunctata Fab..............................
„ adusta Kraatz...............................
„ rufipennis Muls............................
„ rufa Brüll......................................

Grammoptera holosericea Fab.
Donacia fennica var. Malinovszkyi Ahrens.
Clythra pilicollis Lacord............................

„ chloris Lacord................................
„ macropus Iliig.................................
„ chalybaea Germ...............................

Pachnephorus rugaticollis Miller .
Pales Ulema Germ.....................................
Cryptocephalus interruptus Suffrian .

„ coloratus Fab.....................
„ Boehmii Germ. . . .

féligpettyes Torjgomb. 
vézna Fürészfalám. 
kékellö Mengelicz. 
vézna Nyurga, 
fekete Oszlány. 
egyszalagu Lönye. 
Murray Izmócza. 
csalárd Izmócz. 
kétvonalas Izmócz. 
szomorú Kosány. 
gyászos Kosány.
Géné Pesszökje. 
keskenytorju Virám. 
díszes Virám. 
tarkacsápu Virám. 
borzas Virám. 
fehérbélyegü Virám. 
Seidl Zenésze, 
tölgyi Zenész, 
kétpontu Perseny. 
szettyin Czinczogány. 
Árgus Nyikor. 
atraczél Nyikor. 
ón3zínü Nyikor. 
baglyas Nyikor. 
paizskás Nyikor. 
Spinola Fakére. 
aranyfényü Bökröp. 
pölyhödzö Bökröp. 
búbos Bökröp. 
rőttorju Bökröp. 
kétjegyű Karosa, 
kétpettyü Karcsa. 
feketecsúcsu Karcsa. 
rötröptyüs Karcsa. 
rőt Karcsa. 
bársonyos Regő. 
Malinovszky Badája. 
szöröstorju Lapagy. 
zöld Lapagy. 
nyújtottlábu Lapagy. 
aczélfényü Lapagy. 
redöstorju Omboly, 
zöld Beszke. 
szaggatottrajzu Ferej. 
színezett Ferej.
Boehm Fereje.
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Cryptocephalus elongatus Germ..........................
„ virens Suffr.................................
„ villosulus Suffr............................
„ quadriguttatus Germ. • . .

Chrysomela hungarica Fu^s (fimbrialis ? Küst.)
„ marcasitica Germ...............................
,, globipennis Suffrian..........................
„ Gypsophilae Küst^r..........................
v Mentbastri Suffr................................

morio Falderm ann..........................
chalcitis Germ..................................n

n islándica Germ...................................
„ (Oreina) nivalis Heer.......................
„ „ intricata Germ..................
„ „ var. venusta Suffr.
n „ var. punctatissima Suffr.
„ „ tristis Fabr........................
„ „ var. Cacaliae Schrank. .
„ „ var. Senecionis Schum.
n „ melanocephala Duft. .
„ n var. plagiata Suffrian

Phaedon carniolicum G e r m a r ..........................
Adimonia sangvinea var. Crataegi Dhl. .

„ rufa Dufts.............................................
„ haematidea Germ................................

Haltica (Orestia) alpina Germ.............................
„ procera Redt.............................................
„ lacertosa Rosenh......................................

Longitarsus fuscoaeneus Redt.............................
„ obliteratus Rosenh...........................

Cassida vittata Fabr..............................................
„ subreticulata var. splendidula Suffr.

Triplax scutellaris Charp.....................................
Coccinella 12-pustulata var. agnata Rosenh.
Epilachna 11-maculata Fab.................................
Lithophilus connatus Fab....................................
Moronillus ruficollis D u ^ a l ................................
Endomychus thoracicus Charp............................
Mycetina cruciata Schall......................................
Ceramis rubricollis Germ....................................
Dapsa denticollis Germ........................................
Leiestes seminigra Gyll........................................
Symbiotes pygmaeus Hampe...............................

„ troglodytes H a m p e ..........................
Myrmecoxenus vaporariorum Guer....................

nyúlánk Ferej. 
zöldellö Ferej. 
bolyhocskás Ferej. 
négypettyü Ferej. 
magyarhoni Zomány. 
henge Zomány. 
gömbölyű Zomány. 
derczefüi Zomány 
bárzing Zomány 
fekete Zomány 
homályfényü Zomány 
izlandi Zomány 
hó Zomány. 
bonyolt Zomány. 
szép Zomány. 
süriinpontozott Zomány. 
bús Zomány. 
kakolya Zomány. 
Uszögöri Zomány. 
feketefejü Zomány. 
terelyes Zomány. 
karnioli Tukmász. 
galagonyái Nyáma. 
rőt Nyáma. 
sötétvörös Nyáma. 
havasi Szököncz. 
nyúlánk Szököncz. 
szaggatottrajzu Szököncz. 
barnarezes Ugrócz. 
kopottrajzu Ugrócz. 
pártás Paizsda. 
csillámló Paizsda. 
paizsos Hárma, 
rokon Böde. 
tizenegyfoltu Korcsé, 
egybenőtt Tege. 
rőttorju Pöttön. 
feketetorju Belenes, 
keresztes Korha. 
verestorju Gombár, 
fogastorju Lappangócz. 
félfekete Csimpész. 
parányi Béresé, 
piczi Béresé, 
melegágyi Motornya.
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A kétröpüekből (Diptera.)

Simulia maculata Voigt. foltos Tücsöl (kolumbácsi Légy.)

Az egyenesröpüekböl (Orthoptera.)

Callimenus dasypus I l l ig e r .............................................. tüskéslábu Pozsgócz.
Onconotus Servillei F i s c h e r ......................................... érdes Vemhe.
Thamnotrizon fallax F i s c h e r ......................................... csalárd Terheny.

A felröpüekböl (Hemiptera.)

Psacasta neglecta Herr. SchefF.
Phimodera galgulina Hahn.......................
Cydnus ovatus Herr. Scheff......................

„ elongatus Herr. Scheff.
„ femoralis Herr. Scheff. . . .

Strachia stolida Herr. Scheff. . . . .
Spathocera lobata H. S..............................
Pachymerus nitidulus Herr. Scheff.

„ fenestratus Herr. Scheff. 
Geocoris erythrocephalus Lepellet. et Sérv. 
Pyrrhocoris marginatus Kollenati 
Capsus suturalis Herr. Scheff. . . . .

„ cognatus F i e b e r ..........................
Tingis sinuata Herr. Scheff. . . . .  
Harpactor niger Herr. Scheff. . . . .
Prosterna aeneicolle Stein..........................

„ lucidulum Spinola . . . .
Dictyophora pannonica Germ...................
Mycterodes nasutus Herr. Scheff.

mellőzött Patok. 
dülyedtszemü Ponkod. 
tojásdad Badacs. 
nyújtott Badacs. 
czombos Badacs. 
hülye Peszmeg. 
karélycsás Palancs. 
fénylő Ténfer. 
ablakesás Ténfer. 
vörösfejü Szemök. 
szegélyes Vörelény. 
varrányos Viczkand. 
rokon Viczkand. 
ívelt Pipacs, 
fekete Nyúzga. 
fémtorju Rigya. 
élénk Rigya. 
pannoniai Alfényér. 
hosszorru Tarék.

A héjauczokból (Crustácea.)

Niphargus stygius Schiödte...............................................pokoli Vakrák.
Titanethes graniger Frivald............................................... szemercsés Vakász.
Porcellio trilobatus Stein. ............................................... háromkarélycsás Odvász.

A patkányokból (A rachnida.)

Scorpio europaeus Lin.........................................................európai Bököl.
Eschatocephalus gracilipes F ra u e n f ................................karcslábu Rejlér.
Haemalastor gracilipes F r a u e n f . ....................................vékonylábu Vérszíp.
íUothrus brevipes Frivald...................................................rövidlábu Metelér.
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A gyürünyökböl (Annulati.)

Typhlobdella Kovátsii Diesing Kováts Vakóczája.

A puhányokból (Mollusca.)

Helix bidentata var. dibothrion Friv. .
„ vicina Rossm...............................
n cingulella Rossm. . . . . .
„ trizona Ziegl................................
„ banatica Parts..............................
„ diodonta M e g e r le .....................
„ triaria Frivald..............................

Pupula lineata var. banatica Rossm
Clausilia tenuilabris Rossm..................

„ dacica Frivald..........................
,, rugicollis Ziegl.......................
„ var. oleata Ziegl.....................
„ pagana Rossm..........................
,, elata Ziegl...............................
„ fallax Rossm............................
„ montana Pfeiff..........................
„ critica Bielz.............................
„ var. viridana Ziegl. . . .

Melanopsis costata Ferrus....................
„ Esperi Ferrus....................

Neritina fluviatilis var. danubialis Ziegl. 
„ transversalis Ziegl. . . .
„ nigrocoerulea Viller. . . .

Tichogonia Chemnitzii Rossm. . . .

kétdudoru Biga. 
szomszéd Biga. 
övedzett Biga. 
háromsávu Biga. 
bánsági Biga. 
ikerfogu Biga. 
hármas Biga.
vonalas Babárka, bánsági válfaj.
vékony ajkú Zárász.
dácziai Zárász.
redősnyaku Zárász.
olajfényü Zárász.
pór Zárász.
domborodott Zárász.
csalárd Zárász.
hegyi Zárász.
ismérves Zárász.
zöldellő Zárász.
bordás Homárcsa.
Esper Homárcsája. 
dunai Vizörcse. 
harántszalagu Vizörcse. 
setétkék Vizörcse.
Chemnitz Birékje.
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A szövegben eíe'forduló s Magyarország faunáját egy 
vagy más tekintetben jellemző állatfajok

betűrendi névsorozata.

Ablepharus pannonieus Fitzinger....................................
Abramis vetula Heck...........................................................
Achenium ephippium Erich................................................
Acidalia diffluata Herr. Sch................................................

„ nitidata Herr. Sch.................................................
„ Pecharía S ta u d in g e r ...........................................
„ sericeata Hüb.........................................................

Acidota cruentata Mannerh.................................................
Acinoçms ammopbilus Dej..................................................
Accipenser glaber Heck......................................................

„ Gmelini Fitzinger et Heck..............................
„ Güldenstádtii B r a n d t ....................................
„ huso Lin..............................................................
„ ruthenus Lin.......................................................
„ scypha Güldenstadt..........................................
„ stellatus P a l l a s ................................................

Acmaeodera taeniata var.....................................................
„ 18-guttata Piller et Mitterpacher . . . .

Acontia titania Esper ....................................................
Acosmetia caliginosa Hüb...................................................
Acronycta strigosa Syst. W. V.....................................
Adelocera carbonaria Schrank...........................................

n lepidoptera Gyll.................................................
Adimonia haematidea Germ...........................................

„ rufa Dufts.............................................................
„ sangvinea var. Crataegi Dhl..............................

Adrastus terminatus Erich...................................................
Agapanthia angusticollis Schönh.......................................

„ decora Kryniczki ..........................................

Lap.
pannómai Mereszke. 77. 141.
vénasszony Durda. 79.
nyerges Cseklye. 105.
elmosódottrajzu Törköny. 99.
csilló Törköny. 99.
Pech Törkönye. 99. 171.
selyemfényű Törköny. 99.
vérvörös Csucska. 105.
vaskos Szömörtop. 102.
sima Tok. 80.
Gmelin Tokja. 79.
Güldenstadt Tokja. 79.
viza Tok. 79.
söreg Tok (kecsege). 79.
szürke Tok. 79.
csillagos Tok. 79.
szalagcsás Sutavért válf. 111.
18-pettyü Suta vért. 111.
titán Sugarász. 54. 97. 164.
homályos Bugya. 94.
borostás Ejfélész. #Ö.
szenes Válucsáp. 45.
pikkelyes Válucsáp. 112.
sötétvörös Nyáma. 55.
rőt Nyáma. 128.
galagonyái Nyáma. 55.
jelzett Dárász. 37. 112.
keskenytorju Virám. 126.
díszes Virám. 126.
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Agapanthia hirta Fabr................................
„ leucaspis Schönh.....................
„ maculicornis Schönh. . .

Agnathus decoratus Germar......................
Agrilus albogularis G o r y .....................

„ cinctus Oliv....................................
„ grandiceps Kiesen........................
„ mendax Mannerh...........................
„ sinuatus Oliv..................................

Agrotis birivia Syst. W. V........................
„ cos H. var. nagyagensis Frey
„ crassa Hüb.....................................
„ depuncta Lin.................................
„ distingvenda Lederer . . . .
„ fimbriola E s p e r ..........................
„ forcipula Syst. W. V....................
„ fugax Treits..................................
„ margaritacea Borkhausen .
„ multangula Hüb............................
„ musiva Hüb...................................
„ praecox Lin....................................
„ rectángula Syst. W. V.
„ rubi W iew eg ................................
„ saucia Hüb......................................
,j signifera Syst. W. V....................
„ vestigialis Hufnag.........................

Agyrtes bicolor Casteln......................... •
Alauda alpestris L i n ................................

,, calandrella=(brachydactyla Leisl.) 
Aleochara vagepunctata Kraatz. . . .
Allecula aterrima Küst...............................
Alphitobius chrysomelinus Herb. . . .
Alphitophagus quadripustulatus Steph. . 
Amara erythrocnemis Zimmermann .

„ saphyrea Dej..................................
„ striatopunctata Dej........................

Amphipyra livida Syst. W. V....................
n tetra Fab.................................

Anaitis Boisduvaliata Dup.........................
Anas mersa P a l l a s ................................

„ nyroca G ü ld en stâd t..........................
„ rufina P allas....................................

rutila P a l la s ....................................
Anchomenus (Agonum) antennarius Duft.

„ n atratus Duft.
_ banaticus Friv. . . .

Lap.
. . borzas Virám. 55.
. . fehérbélyegü Virám. 126.
. . tarkacsápu Virám. 126. 220.

. díszes Dugfö. 117.
. . fehértorku Mezör. 112.
. . övedzett Mezör. 112.

buksi Mezör. 44.
. . hazug Mezör. 112.
. . bíborvörös Mezör. 36.
. . óvatos Mezöcz. 21.
. . Dagyági Mezöcz. 33.
. . zömök Mezöcz. 91.
. . szabály talanpontozatuMezöcz 90.

. elkülönítendő Mezöcz. 91.
. . czafragos Mezöcz. 90.
. . mogorva Mezöcz. 90.
. . illanó Mezöcz. 91. 150.
. . gyöngyszín Mezöcz. 90.
. . szögrajzu Mezöcz. 90.
. . díszes Mezöcz. 33.

korai Mezöcz. 91.
. . egyenszögü Mezöcz. 90.
. . szederi Mezöcz. 42.

sérves Mezöcz. 91.
. . jelleges Mezöcz. 90.
. . kuszáltrajzu Mezöcz. 91.

kétszínű Gyütér. 106.
. . havasi Pacsirta. 72.
. . rövidhüvelyü Pacsirta. 72.
. . rendetlenpontozatu Melge. 104.
. . rohfekete Gacsony. 38.

zománydad Petyer. 116.
höpörcsös Lisztencz. 116.

. . vörhönyös Süröng. 102.

. . kékellö Süröng. 102.
. . csíkosanpontozott Süröng. 102.

. síkosröpü Tüzkörny. 94.
. . gyászos Tüzkörny. 94.
. . Boisduval Pillagja. 100.
. . fehérfejü Rucza. <6.
. . fehérszemü Rucza. 76.
. . tollagos Rucza. 76.
. . pirók Rucza. 76.
. . érczfényü Sürge. 43.
. . fekete Sürge. 101.
. . bánsági Fojta. 30. 176.

32*
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Anchomenus longiventris Manner......................
„ scrobiculatus Fab..........................

Ancylochira splendida Payk................................
Anisoplia dispar Erich.........................................

„ lata Erich........................................ .....
Anisotoma ciliaris Schmidt..................................

„ rotundata Erich. . . . . . .
Anómala errans Iliig............................................

„ vitis Fab.................................................
Anophthalmus Milleri Frivald.............................

„ Redtenbacheri Frivald. . . .
„ „ var. paroecus Friv.

Anoxia orientalis Laport......................................
„ pilosa Fab................................................

Anser brevirostris Heckel . .....................
Anthaxia Cichorii Oliv.........................................

„ confusa Laporté  ............................
„ cyanicornis Fab.....................................
n deaurata R o s s i .................................
„ funerala Iliig.........................................
„ Millefolii Fab. .................................

Anthicus axillaris Schmidt..................................
„ bifasciatus Rossi....................................
„ unicolor Schmidt...................................

Anthracias bicornis Redt......................................
Anthus rufogularis B r e h m ...............................
Antilope rupicapra L............................................
Apalochrus femoralis Erich..................................
Apalus bipunctatus Germ.....................................

„ necydaleus P a l l a s ...............................
Apate varia Iliig...................................................
Apatura Ilia var. Metis Freyer .....................
Aphodius alpinus var. rubens Muls....................

„ conjugatus Panz..................................
„ discas S c h m i d t ...............................

hydrochaeris Fab.................................
n sulcatus Fab.........................................

Apion curvirostre Schönh...................................
n longirostre Oliv.........................................

Aplidia transversa Fab........................................
Aporophyla lutulenta Syst. W. V......................
Aquila brachydactyla B e c h s te in .....................

„ chrysaëtos N a u m a n n ..........................
„ clanga P a lla s .........................................
„ fulva Lin...................................................
„ imperialis B e c h s te in ..........................

Lap,
nyúltpotrohu Fojta. 101.
gödörcsés Fojta. 43.
ragyogó Sólya. 36.
különböző Szipoly. 110. 196.
széles Szipoly. 110.
pillás Külme. 106.
kerekded Külme. 106.
bolygó Döbör. 54.
zöld Döbör. 111.

Miller Vakiája. 65. 182.
Redtenbacher Vakiája. 65. 182.
szomszéd Vakla. 65.
keleti Vedleny. 110.
szőrös Vedleny. 110.
rövidcsörü Lilik. 76.
katáng Fényöcz. 44.
összezavart Fényöcz. 44.
kékcsápu Fényöcz. 111 .

aranyos Fényöcz. 44. 111
gyászos Fényöcz. 44.
cziczkóró Fényöcz. 111 .

vállfoltu Ernyész. 117.
kétszalagu Ernyész. 118.
egyszínű Ernyész. 118.
villás Kormócz. 116. 201
rötbegyü Pipis. 72.
köszáli Zerge. 9. 23.
czombos Lágyma. 113.
kétpettyü Bariska. 120
bábordad Bariska. 120.
tarka Görgöcz. 115.
Metis Színék. 83.
pirosló Ganajócz. 31
keresztszalagu Ganajócs5. 109.
korongos Ganajócz. 16.
potnya Ganajócz. 109.
barázdált Ganajócz. 109.
hajlottcsörü Hüvelyész. 121.
hosszucsörü Hüvelyész. 121.
harántos Faroncz. 54.
sárszinü Sejdecs. 92.
kígyász Sas. 71.
arany Sas. 10
csengő Sas. 71.
parlagi Sas. 10.
fejedelmi Sas. 70.
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Lap.
Aquila minuta B rehm .................................................... törpe Sas. 70.

„ pennata G m elin ..................... .......................... gatyás Sas. 70.
Arctia casta Esper .................................................... szűz Diszlény. 87.

„ maculosa Syst. W. V........................................... foltos Diszlény. 86.
Arctomis marmota Lin.................................................... havasi Mormoga. 9. 24.
Ardea comata Lin............................................................ búbos Gém. 75.

,, Egretta Lin........................................................... kócsag Gém. 75.
garzetta Lin.......................................................... kisebbkócsag Gém. 75.
minuta Lin.................................. ..... apró Gém. 75.

„ purpurea Lin. . ................................ bíbor Gém. 75.
Argynnis Adippe var. Cleodoxa Ochsenh.................... Cleodoxa Csillér. 82.

„ Daphne Syst. W. V....................................... Daphne Csillér. 82.
„ Hecate Syst. W. V......................................... Hecate Csillér. 82.
„ Pandora Syst. W. V....................................... Pandora Csillér. 41 . 82.

Aristus clypeatus R o s s i ............................................... hornyolt Bangó. 35.
Asida banatica Friv........................................ ..... bánsági Azád. 46. 200.
Asphalia ruficollis Syst. W. V.................................. rőtnyaklós Csög. 89.
Astrapaeus Ulmi R o s s i ...............................  . . szili Villogány. 104
Ateuchus pius Iliig.......................................................... jámbor Labdár. 109.
Athous Sacheri Kies........................................................ Sacher Vetöcze. 3 7 . 196.

„ rhombeus Oliv.................................................... ferdényded Vetöcz. 32.
„ undulatus De Geer............................................. habosrajzu Vetöcz. 32.

Atomaria unifasciata Erich............................................ egyszalagu Parányzék. 108.
Attalus coarctatus Erich................................................. szűkült Gyöngyér. 113
Atranus collaris M é n é t r i é .......................................... röttorju Kéjencz. 43.
Atychia appendiculata E s p e r ..................................... szökdelő Rémke. 83.

„ pumila Ochsenheimer ............................... törpe Rémke. 84.
Auletes basilaris Schönh................................................ igénytelen Furulyász. 121.
Axinopalpus gracilis K r y n i c z k i ............................... vézna Fürészfalám. 125.

Bagous validus Rosenh................................................... tömör Totyma. 124. 218.
Barbus Petényii Heck.......................................... ..... . Petényi Márnája. 79.
Baridius atramentarius Schön. . . . . . . . fekete Bárizs. 124.

janthinus Schön................................................ kékellő Bárizs. 124.
„ nitens Fabr........................................................ fénylő Bárizs. 124.
„ violaceus Schön................................................ ibolyakék Bárizs. 124.

Bembidium (Leja) pyrenaeum var. glaciale Heer. jegi Kőnye. 16.
n (Notaphus) ephippium Marsh..................... nyeregfoltu Czikász. 103.

Berosus spinosus Steven. tövises Vizecs. 103
Blabinotus Genei Arragona . Géné Pesszökje. 126.
Blaps abbreviata Ménétr. kurta Büzge. 115.

„ Dahlii Solier Dahl Büzgéje. 115.
„ reflexicollis Fisch. karimástorju Büzge. 115.

Bledius taurus Germ. szarvas Torony. 105.
Blothrus brevipes Frivald. rövidlábu Metelér. 66. 223.
Bolboceras unicornis Schrank . szarvas Hoporcs. 110
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Bolitobius speciosus Erich . . .
Bolitochara bella Maerkel . . .
Bolitophagus interruptus Iliig. . .
Bombyx catax Syst. W. V. . 
Bostryclms bispinus Ratr. . . .

„ Kaltenbachii Bach. . .
Bothrideres contractus Fab. . .
Brachinus bipustulatus Schön. .

„ psophia Dej.....................
Brachycerus muricatus Fab. 
Brachypterus quadratus Creutz. 
Bruchus pallidicornis Schön. . .
Bryaxis Helferi Schmidt. . . .
Bryophila receptricula Iíüb. 
Buprestis (Dicerca) alni Fischer .

„ „ berolinensis Fab.
Byrrhus ornatus Panzer...................

kitűnő Fürgöcz.
Lap.
104.

csinos Taplócz. 104.
zilált Taplász. 37.
lomha Szövöncz. 88.
kéttövisü Szú. 125.
Kaltenbach Szúja. 125.
zömök Ordany. 43.
kétpettyü Pattogány. 100.
perczegő Pattogány. 101.
hámbökös Setecsáp. 121.
négyszögii Kurtány. 107.
sápadtcsápu Zsizsik. 120.
Helfer Ikréje. 105.
igénytelen Zuzmócz. 90.
égerfai Fémész. 44.
berlini Fémész. 36.
czifra Birha. 36.

Calamoherpe melanopogon Tem. .
Calathus metallicus Dej........................
Callidium glabratum Charp. . . .

„ humerale Muís......................
„ hungaricum Herbst.
„ Kollari Redtenb.....................
„ russicum Fabr.......................

Callimenus dasypus Illiger . . . .
Callimoxys gracilis Brülle . .
Callimus cyaneus Fabr..........................
Calophasia opalina Esp.........................
Calpe capucina E s p e r .....................
Camptorhinus statua Rossi....................
Cantharis banatica Rosenh....................

„ hospes Rosenh........................
„ pagana Rosenh.......................
„ signata Germ..........................

Capsus suturalis Herr. Scheff. .
n cognatus F i e b e r .....................
„ rutilus H. S................................

Carabus auronitens var. Escheri Pali.
„ cancellatus var. graniger Pali.
„ comptus Dej.............................
„ Fabricii Panz............................
„ hungaricus Fabr.......................
„ irregularis Fabr........................
„ Linnéi Panz............................
„ Lippii Dej...............................

feketebegyü Nádika. 72.
érczfényü Tekeny. 15. 27.
sík Bajlár. 55.
vállfoltu Bajlár. 39.
magyarhoni Bajlár. 125.
Kollár Bajlárja. 125. 219.
oroszhoni Bajlár. 125.
tüskéslábu Pozsgócz 129.
vézna Nyurga. 48.
kékellö Mengelicz. 39.
tejszínü Tünde. 96.
virnáncz Fényhez. 96.
szoboralaku Orrmányd. 124.
bánsági Puhany. 37. 197.
vendég Puhany. 45. 196.
murcsos Puhany. 113.
jegyes Puhany. 113.
varrányos Viczkand. 130.
rokon Viczkand. 130.
piros Viczkand. 130.
Escher Futoncza. 30.
szömeges Futoncz. 34.
nyalka Futoncz. 27. 173.
Fabriczi Futoncza. 15.
magyarhoni Futoncz. 53. 100.
szabálytalan Futoncz. 34.
Linné Futoncza. 27.
Lippi Futoncza. 42.
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Carabus montivagus Pali. . • •
„ var. blandus Frivaldszky
„ obsoletus Sturni. . . .
„ var. euchromus Pali. .
„ planicollis Küster . . .
„ Scheidleri var. Kollari Pali.
„ sylvestris var. glacialis Mili.
j, Ulrichii var. fastuosos Pali...................................

Caradrina gluteosa Treits....................................................
„ Kadenii F r e y e r ...............................................
„ lenta Treits..........................................................
„ terrea F re y e r ....................................................

Carbo pygmaeus Pallas ...............................................
Cardiophorus discicollis Herbst..........................................

„ rubripes Germ...............................................
Carpió Kollari H e c k e l ....................................................
Cassida subreticulata var. splendidula Suffr.....................

„ vittata Fabr.............................................................
Castor fiber Lin....................................................................
Catocala dilecta Hüb............................................................

„ diversa Hüb............................................................
„ hymenea Syst. W. V............................................

Catops validus Kraatz..........................................................
„ varicornis Rosenh....................................................

Cerallus rubidus Schön........................................................
Cerambyx miles B onelli....................................................

„ velutinus B rü lle .................................................
Ceramis rubricollis Germ....................................................
Cerocoma Miihlfeldii Schönb...............................................

„ Schreberi Fab.......................................................
Cetonia aurata var. pisana ...............................................

„ viridis Fab...............................................................
Ceuthorhynchus aeneicollis Germ......................................

„ albovittatus Germ................................ ....
„ dimidiatus Frivald....................................
„ pubicollis Schön.......................................
,, signatus Schön..........................................

Charadrius squatarola Lin...................................................
Charaeas graminis Lin....................................................
Chariclea purpurites Treits..................................................
Chariptera culta Syst. W. V...............................................
Charopus apicalis Kiesenw..................................................
Ghlaenius (Dinodes) azureus Duftsch................................

„ festivus Fab........................................................
Chlorophanus excisus Fab..................................................

„ fallax Germ..................................................

Lap.
kóbor Futoncz. 34. 172.
szerény Futoncz. 20. 173.
változatos Futoncz. 15.
díszszínü Futoncz. 15.. 27.
laposnyaku Futoncz. 27. 172.
Kollár Futoncza. 42.
jegi Futoncz. 15.
színdús Futoncz. 34.
zsinár Tenyőcz. 94.
Kaden Tenyőcze. 94.
lassú Tényhez. 94. 156.
barna Tenyőcz. 94. 156.
kis Kormár. 76,
korongostorju Szüvért. 112.
rötlábu Szüvért. 113.
Kollár Pontyárja. 78.
csillámló Paizsda. 50.
pártás Paizsda. 128.
kásztor Hód. 70.
kedvelt Csalang. 98.
különböző Csalang. 98.
kökényi Csalang. 42.98. 167.
tömör Látal. 106. 186.
tarkáltcsápu Látal. 106.
vöröslő Honyor. 114.
vitéz Czinczér. 125.
molyhos Czinczér. 125.
verestorju Gombár. 50. 221.
Mühlfeld Tülökfürtjid» 119.
Schreber Tülökfürtj e. 119.
pízai Diszély. 44.
zöld Diszély. 111.
fényestorju Sarla. 48.
fehércsiku Sarla. 124.
féligfehér Sarla. 124. 217.
pölyhöstorju Sarla. 48.
jelelt Sarla. 124.
kétes Lile. 74.
mezei Pelleng. 29.
bíbor Kecsér. 97. 163.
parányozott Lagócz. 92.
csúcskás Indatop. 114.
lazurkék Körtorj. 43.
díszes Szalang. 101.
kiívelt Zöldény. 47.
csalárd Zöldény. 121.
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Chondrosoma fiduciaria A n k e r .....................
Chrysobothris chrysostigma Lin..........................
Chrysomela chalcitis Germ..................................

„ globipennis Suffrian..........................
„ Gypsophilae Kiister...........................
n hungarica Fuss (fimbrialis ? Küst.)
„ islándica Germ..................................
„ marcasitica Germ..............................
„ Menthastri Suffr................................
„ morio Falderm ann..........................
„ (Oreina) intricata Germ..................
n n melanocephala Duft. . .
„ „ var. plagiata Suffrian
„ „ nivalis Heer......................
„ „ tristis Fabr.......................
„ „ var. Cacaliae Schrank. .
„ „ var. punctatissima Suffr.
„ „ var. Senecionis Schum.
„ „ var. venusta Suffr. . .

Cicindela hybrida var. ? Sahlbergi Fischer
„ soluta Dej..............................................

Ciconia nigra Lin..................................................
Circus pallidus Sykes.........................................
Cirrhoedia ambusta Syst. W. V.........................
Cis quadridens Chevrol........................................
Cistela amplicollis L i n d e r ...............................

„ laevis Küst.................................................
„ serrata Chevrol.........................................

Clausilia clathrata Rossm.....................................
„ critica Bieltz..........................................
,, dacica Frivald........................................
„ elata Ziegl.............................................
., fallax Rossm.........................................
„ montana Pfeiff. ...............................
„ pagana Rossm........................ ....  . .
„ rugicollis Ziegl......................................
„ tenuilabris Rossm..................................
„ var. oleata Ziegl....................................
n var. viridana Ziegl...............................

Claviger longicornis Müll....................................
Cleonus Achates Schön........................................

„ atomarius Schön.....................................
„ coenobita Oliv......................... • . .
n declivis Oliv...........................................
„ ferrugineus Schön...................................
„ morbillosus Fab.......................................

Lap.
sebes Nyilancz. 100. 169.
aranypettyes Ragyócz. 36.
homályfényü Zomány. 128.221
gömbölyű Zomány. 17.
derczefüi Zomány. 128.
magyarhoni Zomány. 128.
izlandi Zomány 17.
henge Zomány. 49.
bárzing Zomány 49.
fekete Zomány 49.
bonyolt Zomány. 17. 32.
feketefejü Zomány. 17. 32.
terelyes Zomány. 40.
hó Zomány. 17.
bús Zomány. 40.
kákolya Zomány. 40.
sürünpontozott Zomány. 39.
Üszögöri Zomány. 17.
szép Zomány. 17. 32.
Sahlberg Czingolánya. 54.
oldott Czingolány. 100.
fekete Gólya. 75.
halavány Orvöly. 71.
pirított Kucsag. 95.
négyszarvu Dócz. 46. 199.
szélestorju Derencs. 117. 202.
sima Derencs. 117.
fürészcsápu Derencs. 117.
rácsozott Zárász. 20.
ismérves Zárász. 52.
dácziai Zárász. 52.
domborodott Zárász. 52.
csalárd Zárász. 52.
hegyi Zárász. 52.
pór Zárász. 52.
redösnyaku Zárász. 52.
vékonyajku Zárász. 67.
olajfényü Zárász. 52.
zöldellö Zárász. 52.
hosszucsápu Bunkócza. 105.
Ágát Dicsér. 121.
parányozott Dicsér. 121.
rejtödzö Dicsér. 121.
kajlajegyü Dicsér. 121.
rökönyös Dicsér. 38.
küteges Dicsér. 121.
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Lap.
Cleonus roridus Fabr............................................................deres Dicsér. 121.

„ segnis Germ............................................................rest Dicsér. 122.
Cleophana antirrhini Hüb....................................................pintyö Sávoncz. 96.
Clidia geographica Fabr...................................................... fehérrajzu Szetyész. 90.
Clivina ypsilon Dej...............................................................ypsilon Álczány. 100.
Clythra chalybaea Germ...................................................... aczélfényü Lapagy. 127.

„ chloris Lacord.......................................................... zöld Lapagy. 39.
„ macropus Iliig.......................................................... nyújtottlábu Lapagy. 127.
„ pilicollis Lacord.......................................................szöröstorju Lapagy. 127.

Clytus apicalis H a m p e ....................................................bütüs Torjgomb. 48. 220.
„ Capra Germar...........................................................kecske Torjgomb. 39.
„ Rhamni Germ. var. temesiensis G..........................temesi Torjgomb. 48.
n semipunctatus Fabr.................................................. féligpettyes Torjgomb. 125.
„ trifasciatus Fabr........................................................háromszalagu Torjgomb. 125.

Cnemeplatia Atropos C o s ta ...............................................Atropos Andalócz. 116.
Coenonympha Leander E s p e r ..........................................Leander Szemcsér. 33.

„ Oedippus Fabr.............................................Oedippus Szemcsér. 83.
Coccinella 12-pustulata var. agnata Rosenh..................... rokon Böde. 128.
Colias chrysotheme E s p e r ...............................................aranyos Surán. 81.
Colon fuscicorne Kraatz...................................................... barnacsápu Fürögény. 106.
Coluber caspius L a c é p é d e ...............................................káspi Sikló. 77. 141.
Colymbus arcticus Lin.........................................................sarki Bukdár. 12.

„ septemtrionalis Lin............................................. éj szaki Bukdár. 76.
Conalia Baudii M u ls a n t ...................................................Baudi Pölyöje. 118. 203.
Conopalpus testaceus Oliv................................................... barnasárga Kupány. 38.
Coraebus aeneicollis Willers............................................... rezestorju Gesztor. 111.

„ episcopalis Mannerh..............................................bíborszinü Gesztör. 111.
„ undatus Fab...........................................................habosrajzu Gesztor. 111.

Corticus tauricus Germ........................................................ tauriai Pikó. 35.
„ tuberculatus Germ.................................................gumós Pikó. 35.

Corymbites chrysocomus Germ.......................................... sárgaszörü Szila. 45.
„ guttatus Germ...................................................pettyes Szila. 32.
„ haemapterus Iliig.............................................pirosló Szila. 45.
„ insitivus Germ. (P ristilophus)..................... lapos Rugany. 112.
„ montivagus Rosenh..........................................kósza Szila. 37.
„ Quercus Gyll..................................................... tölgyi Szila. 45.

Corynetes scutellaris Iliig....................................................paizskás Sarha. 46.
Cosmia abluta Hüb.............................................................. tiszta Diszme. 95. 157.
Cottus microstomus Heckel ..........................................kisszáju Kolty. 13.

„ poecilopus H e c k e l ...............................................tüskelábu Kolty. 13.
Coxelus pictus Sturm........................................................... színezett Herge. 43.
Crocallis extimaria Hüb...................................................... kiváló Pakócsa. 99.
Crucirostra pytiopsittacus Lin............................................ kajdacscsőrü Keresztcsör. 11.

„ taenioptera Glog.............................................. szalagos Keresztcsör. 11.
Cryptocephalus Boehmii Germ........................................... Boehm Fereje. 127.

coloratus Fab..............................................színezett Ferej. 127.
A K A D . É V K Ö N Y V . X I . K . IV . D . 33
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Cryptocephalus elongatus Germ. . .
„ interruptus Suffrian . .
„ quadriguttatus Germ.
„ villosulus Suffr. . .
„ virens Suffr. . . .

Cryptophagus laticollis Mili. . . .
Cryptohypnus frigidus Kies. . .
Cteniopus sulphuripes Germ. . .
Ctenistes palpalis Reich........................
Cucujus sangvinolentus Lin. . . .
Cucullia balsamitae Bois......................

n campanulae Freyer . . . ,
n formosa Rogenhofer . . .
„ fraudatrix Evers....................
n prenanthis Bois............................
„ Xeranthemi Boisd.......................

Curimus decorus Steffahny . . . .  
Cychrus semigranosus Palliardi 
Cydnus femoralis Herr. Scheff.

„ ovatus Herr. Scheff. . . . .
Cygnus musicus Lin.............................

„ olor Lin. ...............................
Cylindromorphus subuliformis Mannerh. 
Cymatophora diluta Syst. W. V. . .
Cymindis angularis Gyllenthal .

„ cingulata Dej.......................
„ scapularis Schaum.

Cyprinus acuminatus Ileck. et Kner.
„ hungaricus Heckel . . .

Lap.
nyúlánk Ferej. 127.
szaggatottrajzu Ferej 49.
négypettyü Ferej. 128.
bolyhocskás Ferej. 127.
zöldellö Ferej. 49. 127.
szélestorju Rejke. 108. 190.
dermedezö Rejtike. 16.
sárgalábú Lábocz. 117.
falámos Serkész. 105.
lapított Kérgész. 36.
varádics Csuklyász. 96.
csengetyüke CsuklyáISZ. 22.
ékes Csuklyász. 96. 159.
csalfa Csuklyász. 55. 159.
csakkör Csuklyász. 96.
vasvirági Csuklyász. 96.
ékes Tekény. 36. 194.
gyérszemzetü Lapacs. 34. 172.
czombos Badacs. 129.
tojásdad Badacs. 129.
énekes Hattyú. 76.
néma Hattyú. 76.
áridomu Hengeres. 112.
hamvas Puponcz. 89.
szögletes Gyorsod. 43.
övedzett Gyorsod. 42.
vállapfoltu Gyorsod. 101.
hegyes Ponty. 78.
magyarhoni Ponty. 78.

Danacaea marginata Küster 
Dapsa denticollis Germ. . 
Dasytes fusculus Iliig. . . .
Deilephila Celerio Lin. .

„ Livoi’nica Esper
„ Nerii Lin.

Dendrophagus crenatus Pay. 
Denops albofasciatus Charpent. 
Dermestes bicolor Fab. . . .

n latissimus Bielz.
„ vulpinus Fab.

Dianthoecia caesia Syst. W. V. 
„ dianthi Tauscher .
„ filigramma Esper .
„ luteago Syst. W. V.
„ sejuncta Herr. Sch.

párkányos Szöcsény. 46. 
fogastorju Lappangócz. 129. 
barnás Szöreg. 46.
csíkos Alkonyász. 85.
vonalas Alkonyász. 4L 85. 
torokrojti Alkonyász. 41. 85. 
hornyolt Rongász. 31.
fehérszalagu Hempercs. 114. 
kétszines Porva. 108.
terjedt Porva. 31. 194.
ravasz Porva. 108.
csukakék Magtokász. 29. 
szegfű Magtokász. 91. 151. 
filegrán Magtokász. 33.
sárgás Magtokász. 91.
különváló Magtokász. 54.152.
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Lap.
Dianthoecia silenes Hüb...................................... 54. 152.
Dichirotrichus lacustris Redt............................... . . mocsári Ticze. 102. 179.
Dicbonia a e r a g in e a .......................................... 92.
Dictyophora pannonica Germ.............................. 130.
Dima elateroides Charpent................................... 37.
Diplocoelus Fagi Guer.......................................... 114.
Dischorista suspecta Hübn.................................... 95.
Dolicaon biguttulus Lac........................................ 105.
Donacia fennica var. Malinovszkyi Ahrens. Malinovszky Badája. 127.
Dorcadion bilineatum Germ................................. 49.
Dorcadion decipiens Germ................................... 125.

Murrayi Küster . . .  . . . Murray Izmócza. 49.
Drimeotus Kovácsii Mili....................................... 65. 185.

Kraatzii Friv.......................................71 65. 185.
Dromaeolus barnabita V i l l a ........................... 45.
Dryobota roboris Boisd................................... 92.
Dyschirius rufipes Dej.......................................... 100.

„ strumosus P u tz e i s .......................... 100.

Ebeus appendiculatus Erich............................... 113.
„ coerulescens Erich.................................... 45.

Eccrita ludicra Hübn............................................ 99. 168.
Elater elegantulus Schön........................... ..... . 37.

„ sinuatus Germ........................................... 37.
Elichrina cordiaria var. animata Herr. Sch. élvezetes Túsza. 99.
Elytrodon bispinus Schönh.................................. 53. 216.
Emberiza cia Lin.................................................. 73.

„ pythiornus P a l l a s ........................... 11.
Emmenadia bimaculata Fabr.............................. 118.
Endagrya pantherinus Hüb.................................. 87.
Endomychus thoracicus Charp............................ 50. 221.
Endophloeus spinulosus Latr............................... 108.
Enedreutes hilaris Schönh................................... 120.
Enoplopus caraboides P e t a g n a ..................... 38.
Epeirus comptus Iliig........................................... 107.
Epimecia ustulata Boisd....................................... 96.
Epialus carnus Esper ..................................... 29.

„ Velleda Hüb............................................ 26.
Epicauta verticalis Iliig....................................... 119.
Epilachna 11-maculata Fab................................. 128.
Episema trimacula Syst. W. V........................... 91.
Erastria obliterata Ramb...................... ..... fátyolos Ledérke. 55. 166.
Erebia Ceto H ü b n e r .......................................... 26.

„ Epiphron var. Cassiope Fabr. . . Cassiope Szemőcz. 26.
v Manto Syst. W. V......................... 26.
v Medusa var. Eumenis Freyer . . . . . Eumenis Szemöcz. 33.

33*
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Erebia Melampus E u e s s l i ..........................
n Mêlas H e r b s t .......................... ....  .
„ Tyndarus Esper var. Cassioides Esper

Erirhinus filirostris Schönh.............................
Eschatocephalus gracilipes Frauenf. . . .
Eucarta virgo Treits........................................
Eucinetus haemorrhoidalis Germ...................
Euclidia triquetra Syst. W. V........................
Eucnemis capucinus Ahrens...........................
Eugonia quercaria Hübn................................
Eupithecia denticulata F r e y e r .....................

„ graphata F r e y e r .....................
Eurhipia adulatrix Hübn................................
Eusomus virens Schönh...................................
Evaniocera Dufourii Latr...............................

Lap.
Melampus Szemöcz. 26.
fekete Szemöcz. 33.
Tyndarus Szemöcz cass. válf.)26. 
fonalormányu Szalmaszíp. 123. 
karcslábu Rejlér. 21. 66.
szűz Jelke. 55. 160.
veresfaru Kurdász. 113,
szögfoltos Bájszinér. 98.
csuklyás Reve. 37.
tölgyi Agócza. 99.
fogacsos Pepees. 100.
rajzos Pepees. 100.
kaczér Díszék. 96.
zöldelö Bájika. 121.
Dufour Legyezérje. 118.

Falco cenchris N a u m a n n ..........................
„ laniarius G l o g e r ...............................
„ rufipes B e s e c k e ................................

Farsus unicolor Latr........................................
Felis lynx Lin..................................................
Fregilus graculus C u v i e r ..........................
Fringilla nivalis Lin........................................

„ flavirostris Lin.................................
Fumea Sapho Millière.....................................

„ undulella Fisch. v. Rosi. . . .

Gasterocercus depressirostris Fabr. . .
Geocoris erythrocephalus Lepellet. et Serv.
Glareola Pallasii Bruch.............................

„ torquata Mey...............................
Glaresis Frivaldszkyi Westwood .
Glyphidia crenata Esper .....................
Gnaptor spinimanus P a l la s .....................
Gramesia var. bilinea Hübn......................
Grammoptera holosericea Fab. . . .
Gymnetron fuliginosus Rosenh. . . .

„ haemorrhous Rosenh. . . .
Gypaëtos barbatus C u v i e r .....................
Gyrinus bieolor var. angustatus Aubé

sárgakármu Sólyom. 71.
szabda Sólyom. 71.
vörhenyeslábu Sólyom. 71. 139.
egyszínű Aczag. 112.
hiúz Macska. 9.
árva Barkály. 10.
hó Pinty. 11.
sárgacsörü Pinty. 73.
Sapho Fü8töcz. 88. 149.
rácsrajzu Füstöcz. 87. 148.

laposcsörü Lüle. 124.
vorösfejü Szemök. 130.
Pallas Csérje. 74. 140.
örvös Csér. 74.
Frivaldszky Csór vány a. 110.195.
csipkés Lenyhér. 18.
töviseslábu Kallóz. 115.
kétvonalu Boza. 34.
bársonyos Regö. 127.
kormos Zsuporr. 48. 218.
rötfaru Zsuporr. 124. 219.
szakállas Orvaly. 24.
keskeny Keringöcz. 103.

Habryntis scita Hüb. . . .
Hadena illyrica Freyer 

„ literosa Havort .
„ Maillardi Hübn. 

Haemalastor gracilipes Frauenf. 
Haematopus ostralegus Lin.

ügyes Zödeg. 33.
rokon Bara. 93.
rejtödzö Bara. 93.
Maillard Barája. 26.
vékony lábú Vérszí p. 21. 66.
osztrigaevö Kagylár. 74.
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Hallomenus fuscus Gyll. . . .
Haltica lacertosa Rosenh. . . .

„ (Orestia) alpina Germ.
„ procera Redt........................

Haplocnemus tarsalis Sahlb. . .
Haplolophus neglectus Frivald. 
Harpactor niger Herr. Scheff. . .
Harpalus hospes Sturm . . . .

„ (Ophonus) cribricollis Dej. 
„ „ diffinis Dej. .
„ „ mendax Rossi
„ „ Rayéi Linder

Hedobia imperialis Lin....................
„ pubescens Fab. . . .

Helia proboscidata Herr. Scheff. . 
Heliodes rupicola Syst. W. V. 
Heliothis cognata Freyer . . .

„ incarnata Freyer . . .
Helophorus acutipalpis Mulsant. 
Helops asphaltinus Kiist. . . .

„ badius Redt..........................
„ coeruleus Lin.......................
„ Schmidtii Germ. . . .

Helix banatica P a r t s .....................
„ bidentata var. dibothrion Friv.
„ cingulella Rossm....................
„ diodonta Megerle . . . .
„ triaría Frivald........................
„ trizona Ziegl...........................
„ vicina Rossm..........................

Hetaerius Sartorii Redt....................
Heterocerus sericans Kies. . . .
Hesperia Althaeae Hiib....................

„ Eucrate var. Orbifer Hiib.
n Lavatherae Esper . .
„ Sidae Esper......................

Hibernia Ankeraria Staud. . . .
Hister sepulchralis Erich. , . .
Hololepta plana Fiissly . . . .  
Homaloplia erythroptera Frivald. .
Homalota alpicola Mili.....................

„ notha Erich........................
Hoplia hungarica Burmeister . .
Hybocampa Miihlhauseri Esper 
Hydrochus flavipennis Kiister . .
Hydroecia lunata Trei.....................

Lap.
barna Harsa. 47.
szaggatottrajzuSzököncz.128. 
havasi Szököncz. 50.
nyúlánk Szököncz 49.
kocsás Borzócz. 46.
elhanyagolt Gencsér. 108.191. 
fekete Nyúzga. 130-
vendég Barang. 103.
Jyukgatotttorju Likadék, 102.
eltérő Likadék. 102.
kétszínű Likadék. 103.
Rayé Likadéka. 102. 180.
fejedelmi Bolyga. 114.
pelyhedzö Bolyga. 17. 114.
falámos Ajócz. 99.
rajongó Napócz. 97. 162.
Kákics Napiász. 97. 162.
pirosló Napiász. 42.
hegyesfalámu Pocsor. 103.
asphaltszinü Bujnok. 38.
fakó Bujnok. 38.
kék Bujnok. 38.
Schmidt Bujnoka. 116.
bánsági Biga. 51. 67.
kétdudoru Biga. 22.
övedzett Biga. 22.
ikerfogu Biga. 51.
hármas Biga. 52.
háromsávu Biga. 51.
szomszéd Biga. 22.
Sartori Oboncsája. 107. 187.
selymes Csápamás. 109.
Ziliz Búska. 83.
körfoltu Búska. 83.
Pajzssajt Bús ka. 83.
sárda Búska. 41.
Anker Gorvasza. 99. 170.
sírhanti Kurtály. 107.
ellapúlt Lapony. 107 •
vörhönyös Bársond. 44.
havasi Simka. 16. 183.
apró Simka. 104.
magyarhoni Karmócz. 110.
Mühlhauser Hartája. 89.
sárgálló Vizer. 104.
holdas Gumócz. 29. 155.
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Hydroporus assimilis Payk.
j, cuspidatus Kunz. .
„ Généi Aubé . .
„ reticulatus Fabr. .

Hypopta Caestrum Hüb. 
Hypsibates himantopus Naumann

hasonlító Habucz.
Lap.
103.

hegyes Habucz. 103.
Géné Habuczja. 103.
reczés Habucz. 103.
gyök Bélész. 87.
gólyalábu Toes. 74.

Ibis falcinellus Lin. . . .
Ino ampelophaga Bayle Bar. 

n budensis Speyer . . .
„ cbloros Hübn...................
„ tenuicornis Zeller . .

Ipidia quadrinotata Fab. . .
Ischnodes sangvinicollis Panz

rezesbarna Batía. 75.
szőlőpusztító Csapály. 86.
budai Csapály. 86. 146. 
aranyzöld Csapály. 86.
vékonycsápu Csapály. 86.145. 
négyjegyű Peczke. 107.
verestorju Rempe. 45.

Jaspidea celsia Lin magasztos Pating. 93. 154

Iíaelia coenosa Hübn............................
Laena viennensis S tu rm .....................
Lanius ruficeps Naumann . . . .
Larinus Çardui Rossi............................

„ hirtus Waltl..............................
„ obtusus Schön..........................
n senilis Fab.................................

Larus minutus Pallas .....................
Lasiocampa dumeti Lin.........................

„ taraxaci Syst. W. V. . .
Lathrobium scutellare Nordmann. .
Lebia cyathigera R o s s i .....................

„ humeralis Sturm..........................
Leichenum pictum Fab.........................
Leiestes seminigra Gyll........................
Leptura adusta Kraatz..........................

„ bipunctata.Fab........................
„ rufa Brüll................................
„ rufipennis Muls.........................
„ tesserula Charp........................

Leptusa gracilis Erich............................
Lestris parasitica Keyserling és Blasius
Lethrus cephalotes Fab........................
Leucania congrua Hüb.........................

„ evidens Hüb...........................
Libythea Celtis E s p e r .....................
Licinus Hoffmannseggii Panzer. . .
Lignyoptera fumidaria Hüb. . . .
Limenitis Aceris E s p e r .....................

mocsári Iszang. 54. 88.
bécsi Bujka. 116.
vörhönyös Gébics. 71.
bogácsi Vastang. 123.
borzas Vastang. 48. 215.
tompa Vastang. 123.
aggastyán Vastang. 123.
apró Sirály. 77.
csépié Lahó. 88.
pitypang Lahó. 88.
pajzskás Rejtecs. 105.
serleges Fölögy. 101.
vállfoltu Fölögy. 101.
színezett Ripó. 116.
félfekete Csimpész. 50.
feketecsúcsu Karcsa. 127.
kétpettyü Karcsa. 127.
rőt Karcsa. 49.
rötröptyüs Karcsa. 49.
kétjegyű Karcsa. 49.
gyöngéd Tünöcz. 104.
élődi Ganály. 12.
nagyfej ü Csajkó. 110.
ildomos Sápatag. 94.
vörhönyes Sápatag. 93. 155.
Celtis Csápék. 41.
HoffmannseggTerepczéje. 43.
füstös Ruzsnya. 99. 171.
ihari Enyhész. 41.
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Limnichus versicolor Waltl.........................
Limosa melanura Tem. . . . . . .
Liophloeus chrysopterus Schön. . . .

„ gibbus Schön.............................
„ Herbstii Schön...........................
„ lentus Germ.................................
n pulverulentus Germ.

Lithophilus connatus Fab............................
Lixus albomarginatus Schön......................

„ cylindricus Fabr................................
„ elegantulus Schön..............................
„ elongatus Germ..................................
„ flavescens Schön.................................
„ pollinosus Germ.................................
„ punctirostris Schön...........................
„ subtilis Schön. var. cinereus Sturm 

Lobopterix Cucullina Syst. W. V. . .
Longitarsus fuscoaeneus Redt....................

„ obliteratus Rosenh.
Lucióla mehadiensis Falder.........................
Lucioperca volgensis Cuvi. et Valenc. 
Luperina Zollikoferi Freyer . . . .
Lycaena Admetus E sp e r ............................

„ baetica Lin.......................................
„ Icarius E s p e r ..............................
„ Jolas Ochsenh................................
„ Telicanus H e r b s t .......................

Lydus algiricus Lin......................................
„ trimaculatus Fab..............................

Lygniodes enucleator Panz............................

Lap.
változékony Pocsa. 109.
feketefarku Pocsály. 75.
aranyfényü Poha. 17. 204.
domború Poha. 16.
Herbst Pohája. 28.
lassú Poha. 17. 28.
poros Poha. 17.
egybenőtt Tege. 128.
fehérszegélyü Hosszancs. 123.
hengerded Hosszancs. 123.
csinos Hosszancs. 48.
nyúlánk Hosszancs. 123.
sárgás Hosszancs. 123.
hímporos Hosszancs. 123.
pontozottcsörü „ 123. 216.
hamvas Hosszancs. 48.
csuklyás Taraj d. 89.
barnarezes Ugrócz. 128.
kopottrajzu Ugrócz. 128.
mehádiai Vilár. 45.
volgai Süllő. 78.
Zollikofer Pöngéje. 93. 154.
baltaczími Boglárka. 82.
spanyol Boglárka. 81.
Icarius Boglárka. 81.
Jolas Boglárka. 82. 142.
Telikán Boglárka. 81.
algíri Zsibók. 119*
háromfoltu Zsibók. 119.
magvász Fángy. 124.

Malachius affinis Ménét.........................
„ coccineus Erich....................
„ dilaticornis Germ. . . .
„ elegans Oliv. . . . . .
„ geniculatus Germ. .
„ ruficollis Fab........................

Malthinus glabellus Kies........................
Malthodes lautus Kies............................

„ prodigiosus Kies. . . .
„ pulicarius Redt.....................
„ sinuaticollis Kies. . .

Mamestra aliena Hüb........................
„ cavernosa Eversmann . .
„ Leineri Freyer . . .
„ splendens Hüb. . . .

rokon Hólagány. 113.
piros Hólagány. . 45.
szélescsápu Hólagány. 113.
csinos Hólagány. 45.
térdelt Hólagány. 113.
rőttorju Hólagány. 113.
síkos Lágyka. 113.
kitűnő Lágyócz. 45.
dús Lágyócz. 113. 197.
bolhaképü Lágyócz. 113.
ívelttorju Lágyócz. 45.
idegen Vetemér. 18. 91.
tatarozott Vetemér. 91. 151.
Leiner Vetemérje. 91. 150.
fényes Vetemér. 91.
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Marmaropus Besseri Schön. . . •
Masoreus Wetterhalii Gyll.....................
Mecinotarsus rhinoceros Fab. . - -
Megapenthes lugens Redt......................
Melanagria=(Arge) Clotho Hüb. . .
Melanophila decostigma Fab. . • •
Melanopsis costata Ferrus.....................

„ Esperi Ferrus......................
Meliana flammea Curtis . . . . •
Meligethes discoideus Erich. . . .
Melitaea Artémis Syst. W. V. . . .

„ Athalia E s p e r .......................
n Maturna Lin..............................
„ Trivia Syst. W. V. . . .  

Meloe coriarius var. rufiventris Germ.
„ decorus Brandt et Erich. . .
„ limbatus Fabr...............................
„ uralensis P a l l a s .......................

Menephilus curvipes Fab.......................
Menesia bipunctata Zoubkoff . . •
Mergus serrator Lin.................................
Merops apiaster Lin.................................
Mesagroicus obscurus Schönh. . •
Mesotrosta signalis Treit........................
Metoponia flava Hiib. . . . '. •
Milvus ater G m e l i n ............................
Miniopterus Schreibersii Natterer 
Molytes glabrirostris Küster . . .
Monanthia crispata H. S........................
Mordella Sacheri Friv............................

n villosa Schrank. . , . .
Mordellistena axillaris Gyll. . . .

„ humerosa Rosenh. . .
Morimus funestus Fab............................

„ tristis Fab.................................
Moronillus ruficollis Duval . . . .  
Morychus transylvanicus Suffrian 
Mus musculus var. spicilegus Petényi

„ minutus P a l l a s ............................
Muscícapa parva Bechstein . . . .  
Mustela lutreola Keyserling és Blasius
Myas chalybaeus Pali..............................
Mycetina cruciata Sehall........................
Mycetoma suturalis Panz. . . . .  
Mycetomychus macularis Fuss. . .
Mycetophagus fulvicollis Fab. . . .

Lap.
Besser Regöcze. 48.
Wetterhal Gödje. 101.
szarvas Böktorj. 117.
gyászos Aracs. 112.
Clotho Szemdísz. 83.
tízpettyü Ficzáng. 44.
bordás Homorcsa. 67.
Esper Homorcsája. 130.
kétes Léha. 93.
korongos Csüköny. 107.
Artemis Tarkály. 40.
Athalia Tarkály. 41.
Maturna Tarkály. 40.
közönséges Tarkály. 82.
röthasu Nünüke. 119.
csinos Nünüke. 119.
szegélyeit Nünüke. 119.
uráli Nünüke. 119.
kajlalábu Pönye. 38.
kétpontu Perseny. 39.
fürészcsőrü Búvár. 12.
méhész Gyurgyalag. 73.
homályos Pákla. 121.
fehérjegyü Legeny. 98. 167.
világossárga Amka. 98. 167.
barna Kánya. 71.
Schreibers Denevére. 21, 24.
simaormányu Munkász. 122.
fodros Mécz. 130.
Sacher Marókája. 47. 202.
bolyhos Maróka. 118.
vállfoltu Aszaga. 47.
vállas Aszaga. 118. 203.
gyászos Kosány. 126.
szomorú Kosány. 126.
röttorju Pöttön. 129.
erdélyi Teköcz. 16. 195.
házi Egér válf.: gözü Égér. 69.
apró Egér. 69.
apró Legyész. 71.
vidra Menyét. 9.
aczéldi Gyöngyfény. 35.
keresztes Korha. 50.
varrányos Gombacs. 117.
foltos Pajár. 108. 193.
fakótorju Gombász. 108.
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Mycetophagus Populi Fab. . 
Mycterodes nasutus Herr. Scheff.
Mylabris crocata Pali........................

„ Füesslini var. tenera Germ. 
Myorhinus albolineatus Fabr. . .
Myoxus nitela Schreber . . . .  
Myrmecoxenus vaporariorum Guer. 
Myrmedonia fulgida Grav. . . .

„ ruficollis Grimm. . 
Mythimna imbecilla Fab. . . .

nyárfai Gombász.
Lap.
108.

hosszorru Tarék. 130.
sáfrányszinü Nyüzse. 119.
kisded Nyüzse. 119.
vonalozott Gömbör. 124.
kerti Pele. 9.
melegágyi Motornya. 129.
fénylő Hangyék. 104.
röttorju Hangyék. 104.
hüle Ledme. 29.

Nanophyes Chevrieri Schön...................................................
Nebria Heegeri Dej..................................................................

„ Reichii Dej......................................................................
„ tatrica Mili.......................................................................
„ transylvanica Germar..................................................

Necrophorus germanicus var. speciosus Schulze. .
Nemeophila Metelkana L e d e r e r .......................................
Nemosoma elongatum Lin.......................................................
Neophron percnopterus Savigni..............................................
Neritina fluviatilis var. danubialis Ziegl..............................

„ nigrocoerulea Viller..................................................
„ transversalis Ziegl....................................................

Nitidula flexuosa Fab................................................................
Nomius graecus Laporte...........................................................
Nothus bipunctatus Fabr.........................................................
Notodonta argentina Syst. W. V ............................................

„ querna Syst. W. V...............................................
Notoxus brachycerus F a ld e r m a n n ..................................

„ miles Schmidt.............................................................
Nucifraga caryocatactes Lin...................................................
Nudaria mundana Lin..............................................................

„ murina E s p e r ........................................................
Numenius tenuirostris Vieil....................................................
Nyphargus stygius Schiödte...................................................

Chevrier Törpénye. 124.
Heeger Gödérje. 26. 174.
Reiche Gödérje. 27. 174.
tátrai Gödér. 14. 175.
erdélyi Gödér. 27. 174.
díszes Dögész. 106.
Metelka Lipenye. 86. 146.
karcsú Nyulány. 35.
feketeröpü Korács. 24.
dunai Vizőrcse. 130.
setétkék Vizőrcse. 131.
harántszalagu Vizőrcse. 130. 
ívesrajzu Simány. 107.
görög Alaes. 34 .175.
kétpettyü Csile. 117.
ezüstfoltu Fogröp. 89.
tölgyi Fogröp. 89.
sete Böktorj. 117.
vitéz Böktorj. 47.
közönséges Csöntör. 3 0.
meznélküli Puczér. 29.
egérszinü Puczér. 21.
vékonycsőrü Póling. 75.
pokoli Vakrák. 21. 66.

Oberea Euphorbiae Germ. . .
Ochodaeus chrysomelinus Fab. 
Ochtenomus tenuicollis Rossi. . 
Ochthebius margipallens Latreille 

„ marinus Payk. . .
Ocneira rubea Syst. W. V. 
Ocnogyna parasita Hüb. . . .
Ocypus alpestris Ericb. . . .

„ mus Brülle . . . .  
Oedemera annulata Germ. .

szettyin Czinczogány. 126.
zománydad Gyepész. 109.
vékony törj u Ebeny. 118.
halaványszegélyüVíznök.104. 
tengeri Víznök. 104.
rőt Pazar. 88.
tényé Mála. 87. 147.
havasi Gyorsa. 31.
futkosó Gyorsa. 104.
gyűrűs Czombor. 47.

A K A D . É V K Ö N Y V . S I .  K . IV . D . 34
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Lap.
Oedemera lateralis Scbmidt...................................
Oenas crassicornis Iliig........................................... 119.
Omia Cymbalariae Hüb. ................................. 30.
Ondas Hanakii Frivald. ........................................ 17. 205.

„ seminulum Germ......................................... 122.
„ verruca Schönli........................................... 122.

Onconotus Servillei Fischer . . . . . . 129.
Onitis ungaricus H e r b s t ....................................... 109.
Onthophagus lucidus Fabr......................................
Opatrum pestiense B e s s e r ................................. 116.

n Sturmii K üster....................................... 116.
Opilus pallidus Oliv................................................. 17. 114.
Orchesia undulata Kraatz. . . . . . . . 46.
Orgya ericae Germ. (var. intermedia Friv.) . . hangaNyutag(közép válf.)88.140
Orrkodia serotina Ochs. ............................ 95.

V) veronicae Hüb............................... 95. 158.
Orthopleura sangvinicollis Fab. . . . . . 46.
Orthosia humilis Syst. W. V................................... 95.

laevis Hüb. . 95.
n macilenta Hüb........................................... 95.

Otiorhynchus alpigradus Mili................................. 17. 212.
angustior Rosenh. . . vézna Fogorr. 47. 211.

77 argenteus S t i e r l i n ....................... 28. 207.

n banaticus 8 t i e r l i n ....................... bánsági Fogorr. 47. 206.
» chrysocomus Germ......................... 47.

chrysonus Schön.............................. 48. 208.
» coarctatus S t i e r l i n ...................... 48. 215.

n conspersus Germ............................. 123.
77 corvus Schön.................................... 16. 211.
7? cuprifer S t ie r l in ............................ 48. 214.

n cymophanus Germ........................... 39.

n dives Germ........................................ 32.

» globus Schön.................................... 47. 209.

n granicollis Schön........................
V graniventris M i l l e r ...................... 17. 207.
n granulosus Schön............................ 48. 209.
77 hungaricus Germ............................. 122. 206.
V Kollari Germ..................................... 39. 213.

11 Kraatzii Stierl................................... 47. 210.
Ti lavandus Germ................................. 122.

* marmota Stierlin . . . • ■ mormoga Fogorr. 32.

n maxillosus Schön............................. 123. 210.

n necessarius S tier lin ...................... 123. 208.
77 obsidianus Schön............................. 17. 212.
n opulentus Germ................................ 32.
r> populeti Schön.................................. 32.
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Otiorhynchus seductor Stierlin .
„ signatipennis Schön.
n var. chrysescens Dahl
„ velutinus Germ. . .

Otis tarda Lin.....................................
„ tetrax Lin....................................

Oxythyrea cinctella Burru. .

csáb Fogorr.
Lap. 

123. 209.
tarka Fogorr. 123.
fémfényü Fogorr. 39.
molyhos Fogorr. 123.
lomha Túzok. 73.
Reznek Túzok. 74.
szegélyzett Ragyár. 43.

Pachnephorus rugaticollis M ille r ........................................
Pachnobia leucographa Syst. W. V .......................................
Pachymerus fenestratus Herr. fecbeff. . . .  . .
Pales Ulema Germ....................................................................
Pangus scaritides S tu rm .......................................................
Paranthrene tineiformis Esp. var. brosiformis Hüb. .
Pararga Clymene E sp e r ........................................................

„ Roxelana Cram..........................................................
Parmena unifasciata Rossi.......................................................
Parnus pilosellus Erich............................................................

„ striatopunctatus Heer..................................................
Parus biarmicus Lin.................................................................

„ pendulinus Lin................................................................
Patrobus tatricus Mil!...............................................................
Pastor roseus Tem....................................................................
Pediacus dermestoides Fab.....................................................
Pedinus belopioides Germ.......................................................
Pelecanus crispus Brucb..........................................................

„ onocrotalus Lin.................................................
Pelecus cultratus A g a s s i z ..................................................
Pelias berus Merrem.................................................................

„ berus var. prester Merrem..........................-
Pellonia calabraria Petagna...................................................

„ imitaría Herr. Scb................................................
Pentaria badia Rosenh........................................................
Pentodon monodon Muls.....................................................
Pentophora morio Lin.........................................................
Perca lucioperca M a r s ig l i .............................................
Perigrapba I-cinctum Syst. W. V....................................
Peritelus familiaris Schön..................................................

n globulus Sebőn....................................................
„ noxius Schön.......................................................

Phaedon carniolicum G e r m a r ........................................
Philonthus corvinus Erich.................................................

„ cyanipennis Fab...............................................
„ procerulus Grav................................................
„ rufipennis Grav.................................................

Phloeophilus Edwardsii Stephens.....................................

redöstorju Omboly. 127.
vörhönyös Talak. 94.
ablakcsás Ténfer. 130.
zöld Beszke. 49.
turászdad Szigárd. 102.
homályos Ködröp. 84.
Clymene Suhany. 41.
Roxelana Suhany. 41.
egyszalagu Lőnye. 39.
szőröcskés Dánya. 109.
csíkosanpontozottDánya. 109. 
barkós Czinke. 73.
reniiez Czinke. 73.
tátrai Horva. 14. 176.
rózsaszínű Legély. 72.
porvásdad Lapones. 36.
bujnokdad Mezőny. 116.
borzas Gödény. 76.
rendes Gödény. 76.
vágó Szobbár. Gárda. 79.
béri Paizsócz. 13.
fekete Paizsócz. 13.
kalábriai Lebbenyö. 99.
utánzó Lebbenyö. 99.
pej Irancs. 118.
egy fogú Csaj va. 111.
fekete Sitár. 88.
süllő Fogas. 78.
I-rajzu Jegyme. 94. 157.
családos Végkörély. 122.
gömbölyű Végkörély. 122.
ártalmas Végkörély. 122.
karnioli Tukmász. 40.
hollószinü Ganász. 104.
kékröptyüs Ganász. 104.
nyúlánk Ganász. 105.
rőt Ganász. 104.
Edwards Patája. 114.

34*
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Lap.
Phloeostichus denticollis Redt............................... 36.
Phloeotrya Yaudoueri Muls.................................... 117.
Pholeuon angusticolle H a m p e ...................... . . keskenytorju Odorász. 65. 184.

„ gracile Friv.............................................. 65. 184.
„ leptoderum Friv............................. 65. 183.

Photodes captiuncula Treit............................ 29.
Phragmatoecia arundinis Hüb............................... 87.
Phryganophilus ruficollis Fab............................... 38.
Phyllobius aurifer Schön................................ 122.

j, incanus Schön....................................... 38.
Phyllopertha hirtella B ru llé .................................. 44.
Phytoecia Argus Fabr................................... 126.

„ hirsutula Fabr........................................ 126.
„ molybdaena Schön................................ 126.
„ scutellata Fabr........................................ 127.
„ tigrina Muls. (Anchusae Fuss) . . atraczél Nyikor. 126.

Phytonomus elegans Schönh.......................... 47.
„ Kunzei Germ............................ 47.
„ oxalidis H e r b s t ............................ 32.
„ tesselatus Schön................................ 122.
„ tigrinus Schön................................... 122.
n turbatus Schönh......................... 122.
„ velutinus Schön......................... 122.
„ viennensis H e r b s t ................. 47.

Picus leuconotus B echstein .......................... 12.
„ tridactylus L acépède.................................. 12.

Pissodes scabricollis Mili................................ 17.
Platalea leucorodia Lin.................................. 75.
Platydema Dejeanii Lapor............................. 37.
Platyderus rufus Duft.............................................. 101.
Platyscelis gages Fisch...................................... 115.

„ hungaricus Frivald.............................. 115. 200.
„ politus S t u r m .................................. 115.

Platystethus nitens Sahlberg ........................... 105.
Plectrophanes calcaratus Tem............................... 72.

„ nivalis Lin............................ 72.
Pleganophorus bispinosus H am pe...................... 31. 189.
Pleretes matronula Lin........................................... 20.
Plinthus Findelii Schön.......................................... 32.

„ Sturmii Germ........................................... 32.
Plusia bractea Syst. Y...................................... 97.

„ cheiranthi T a u sc h e r .......................... 53. 160.
„ deaurata Esper ...................................... 96.
„ illustris Fab................................................... 97.
„ modesta Hüb....................................... 96. 161.

Polia nigrocinota H. =  xanthomista Treit. . . . feketeszegélyü Derécz. 92-
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Polia polymita Lin......................................................
Polydrosus paradoxus S tie rlin ................................

„ vittatus Schön..........................................
Polyommatus Thersamon Fab..................................
Polyphaenis sericata Laüg.........................................
Porcellio trilobatus Stein...........................................
Portbmidius fulvus Redt.............................................
Prionocyphon serricornis Midi..................................
Procerus gigas C re u tz e r ..........................................
Procrustes spretus Dej................................................
Prognatha humeralis Gierm........................................
Prosterna aeneicolle Stein...........................................

„ lucidulum Spinola ................................
Prostomis mandibularis Fab.......................................
Psacasta neglecta Herr. Scheff..................................
Psammodius vulneratus S tu rm ................................
Psammoechus bipunctatus Fab.................................
Psoa viennensis H e r b s t ..........................................
Psyche Ecksteinii L e d e r e r .....................................

„ plumífera Ochs...............................................
„ Zelleri Mann...................................................

Pterostychus (Abax) Schüppelii Pali.......................
„ cognatus Dej........................................
„ (Cophosus) cylindricus Herbst. . .
„ „ var. filiformis Dej. . .
„ Findelii Dej...........................................
„ fossulatus Schön...................................
„ var. Klugii Dej.....................................
„ foveolatus Duft..................... .....
„ (Haptoderus) blandulus Mili. . . .
„ „ brevis Dufts. . . .

„ „ var. Bielzii Fuss.
„ „ subsinuatus Dej. . .
„ Jurinei var. Heydenii Heer, . . .
„ (Lyperus) elongatus Duft....................
„ maurus Duft..........................................
„ mêlas var. hungaricus Dej. . . .
„ (Molops) elatus var. alpestris Dej.
„ „ robustus Dej...............
r (Poecilus) Koyi Germ.........................
r> „ subcoeruleus Schön. . .
„ Sacheri Frivald.....................................
n (Steropus) cophosioides Dej. . . .
„ „ rufitarsis Dej......................

Ptinus variegatus Rossi..............................................
Ptochus bisignatus Schön..........................................

Lap.
hintett Derécz. 21. 92.
különcz Dércse. 16.
csíkos Dércse. 121.
Thersamon Lángszinér. 81.
tetszös Magyalócz. 93.
háromkarélycsás Odvász .52.222.
fakó Galaga. 112.
fürészcsápu Kénese. 113.
óriás Orzony. 34.
hanyagolt Döfök. 42.
vállfoltu Tülköcz. 105. 183.
fémtorju Rigya. 130.
élénk Rigya. 130.
rágonyos Rapócz. 36.
mellőzött Patok. 129.
sérves Homokócz. 109.
kétpontu Czafka. 114.
bécsi Venyigész. 115.
Eckstein Lélméje. 87. 147.
tollascsápu Léimé. 87.
Zeller Lélméje. 87. 148.
Schüppei Gernyéje. 35. 179.
rokon Röpér. 30.
hengerü Gerend. 102.
szikár Gerend. 102.
Findeli Röpérje. 28. 177.
gödörcsés Röpér. 15.
Klug Röpérje. 27.
üregcsés Röpér. 15. 30.
szende Peczök. 15. 178.
rövid Peczök. 28.
Bielz Peczökje. 67. 178.
ívelded Peczök. 30.
Heyden Röpérje. 30.
nyúlánk Zakánd. 102.
szerecsen Röpér. 27.
magyarhoni Röpér. 102.
havasi Hódarcz. 30.
zömök Hódarcz. 31. 179.
Koy Lótoncza. 101.
kékellö Lótoncz. 101.
Sacher Röpérje. 67. 176.
zömök Nyéd. 35. 178.
rötkocsás Nyéd. 15. 30.
tarka Furdancs. 114.
kétjegyű Csürköcz. 122.
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Pupula lineata var. ban atica Rossm. 
Purpuricenus budensis Götz. . .
Pycnomerus sulcicollis Germ. . .
Pygaera bucephaloides Ocbsen. 
Pyrrhocoris marginatus Kollenati 
Pyrrhula erythrina Pallas

_ rosea Pallas . . . .

Lap.
vonalas Babárka, bánsági válf. 52.
budai Bíborék. 125.
csatornástorju Cserge. 35.
himes Farál. 42. 89.
szegélyes Vörelény. 130.
vörös Pirók. 11.
rózsaszínű Pirók. 73.

Quedius cincticollis Kraatz. .
„ dilatatus Fabr. . .
„ fulgidus var. nigra.
_ lateralis Gravenhorst

szegélyzett Kurkász. 16.
széles Kurkász. 43.
fekete Kurkász. 21. 65.
oldalas Kurkász. 43.

llan a  ridibunda P a l l a s ...............................
Recurvirostra avocetta Lin..............................
Rhinolopbus clivosus R ü p p e l .....................
Rhipiphorus paradoxus Lin........................ .....
Rhizot rogus amphymallus Reich....................

„ assimilis H e r b s t ......................
„ pilicollis Schonh...........................

Rhopalodontus perforatus Gyll.......................
Rhynchites hungaricus Fab............................

„ parellinus Schönh........................
„ sericeus Herbst...........................

Rhyncolus reflexus Oliv..................................
Rhysodes sulcatus Fab....................................

kaczagó Béka. 78.
európai Csutor. 75.
dombosorru Orrbötök. 69.
különcz Pigecs. 118.
kérdéses Csalya. 110.
hasonlító Csalya. 110,
szőröstorju Csalya. 110.

likacsos Renyhész. 115.
magyarhoni Eszelény. 120.
tevékeny Eszelény. 47.
selymes Eszelény. 121.
konya Tuskócz. 124.
barázdált Csingér. 35.

Salicaria luscinioides Savi..............................................
Salmo fario Lin...............................................................

„ hucbo Lin..............................................................
„ salar Lin...............................................................

Saperda Quercus C harpen tier....................................
„ Seydlii F r ö h l i c h .........................................

Saprinus antiquulus Iliig................................................
„ curtus Rosenh...................................................
n herbeus Mars.....................................................

Saturnia spini Syst. W. V..............................................
Satyrus Proserpina Syst. W. V.....................................
Scaphisoma limbatum Erich...........................................
Scaphium immaculatum Oliv..........................................
Sciaphilus barbatulus Germ...........................................
Scorpio europaeus Lin....................................................
Scotochrosta pulla Syst. W. V.......................................
Scydmaenus rufus Müll. et Kunz. . ..........................

„ rutilipennis Müll. et Kunz........................
Senta maritima T a u s c h e r .........................................

fülemilésded Dalár. 72.
pisztráng Szemling. 13.
huchó Szemling. 13.
lazacz Szemling. 13.
tölgyi Zenész. 39.
Seydl Zenésze. 126.
agg Ruzsoly. 107. 188.
kurta Ruzsoly. 107. 188.
gyepi Ruzsoly. 107. 188.
kökényi Látony. 88.
Proserpina Szemék. 83.
széleit Vedrecs. 106.
egyszínű Deberke. 106.
szörcsés Maszuta. 121.
európai Bököl. 52.
hamvas Czobony. 95. 158
rőt Aprany. 106.
vörhönyös Aprany. 106.
tengerparti Nyaláncz. 93.
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Lap.
Sesia andrenaeformis Lasp............................. 84.

„ anellata Z e l l e r ..................................... 85.
„ astatiformis Herrich Sclieffer. . . 84.
„ bibioniformis E s p e r ........................... 85. 143.
n braconiformis Herr. Scheff. . . . . 84.
„ leucopsidiformis E s p e r ...................... fürge Szitkár. 85.
„ raasariformis Ochsenh. . . . lebenke Szitkár. 33. 84.
„ prosopiformis Ochs................................. 85.
„ stelidiformis Freyer................................ 85.
„ stomoxiformis Hüb....................... • . . . rugbogács Szitkár. 84.
„ therevaeformis Lederer . gyászos Szitkár. 85.
„ uroceriformis Treit. . . . . . . 84. 143.

Setina irrorella Lin...........................  . . 29.
Sibynes unicolor Sebőn. ................................ 124.
Silis ruficollis Fab............................................ 113.
Silpha oblonga Küster ............................... 106. 186.

„ Souverbii Fairm. . ........................... 28.
Simplocaria carpathica H a m p e ..................... 36.
Simulia maculata Voigt....................................
Sitaris muralis Forst. (humeralis Fab.) vállfoltu Félmez. 120.
Sitones cambricus S t e f i . ............................... 121.

„ lateralis Schön..................................... 121.
Smei’inthus quercus Syst. W. V...................... 41. 85.
Sminthus vagus B la s iu s ............................... 69. 139.
Spalax typhlus Pallas . . . . . . . 69. 138.
Sparedrus testaceus Andersch......................... barnássárga Tölgylevelész. 120.
Spathocera lobata H. S.................... ..... 129.
Spenophorus piceus Pali. . . . . . . . . szurokfekete Gergelicze. 124.
Spermophilus citillus Lin................................. 69.
Sphenoptera antiqua Iliig................................ régenti Renkesz. 111.

metallica Fab.............................. érczfényü Renkesz. 111.
Sphodrus punctatus De]................................... 101.
Staphylinus chloropterus Panz....................... . . zöldröptyüs Holyva. 104.
Stenoiophus discophorus Fisch....................... . . korongfoltu Sietér. 103.

Stevenii Kryniczki . . . . . . Steven Sietérje. 43.
Stenopterus praeustus var. ater Fab. . . . . . fekete Oszlány. 125-
Stenoria apicalis Latr....................................... 120-
Stenus glacialis Heer........................................ • • jegi Nyüzgér. 16.
Sterna angliea Montagn. . 77.

» leucopareja Natterer . . . . bajuszos Cséla. 77.
„ leucoptera Tem. . . . 77.

Strachia stolida Herr. Scheff. 129.
Strangalia aurulenta Fabr............................... 39.

„ pubescens Fabr.............................. pölyhödzö Bökröp. 39.
„ thoracica Fabr................................ . . röttorju Bökröp. 49.
„ verticalis B rü l lé ........................... . . búbos Bökröp. 39.
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Strepsilas interpres Illiger .
Strix dasypus Bechstein . .

., nisoria Wolf 
„ nivea Thunberg 
„ pygmaea Bechstein 
„ uralensis Pallas . .

Sylvia fluviatilis Meyer . .
Symbiotes pygmaeus Hampe. 

„ troglodytes Hampe
Synchita Juglandis Fab. . .
Syrrhaptes paradoxus Pallas

Lap.
örvös Görgetér. 74.
gatyás Csuvik. 10.
karvaly Csuvik. 10.
hó Csuvik. 10.
törpe Csuvik. 10.
hosszúfarku Bagoly. 10. 24.
folyami Dalár. 72.
parányi Béresé. 129.
piczi Béresé. 50.
diófai Bal ka. 35.
forradtujju Kalandócz. 73.

Tachyporus formosus Matthews . .
Tapinostola fulva Hüb.................................

„ musculosa Hüb.......................
Temnochila coerulea Oliv...........................
Tenebrio transversalis Duft........................
Tentyria Frivaldszkyi Kraatz....................
Testudo graeca Lin.....................................
Tetrao medius Leisl....................................
Thais polyxena H ü b n e r ..........................
Thalpochares amoena Hüb.........................

„ arcui Da Hüb..........................
„ communimacula Syst. W. V.
„ Dardouini Bois.....................
„ pannonica Freyer . . .
„ purpurina Syst. W. V.
„ svává Hüb.............................

Thamnotrizon fallax Fischer . . . .
Tharops nigriceps Mannerh......................
Thecla Acaciae Fabric................................
Thecophora fovea Treits............................
Thymalus vexillifer A gassiz . . . .
Tichodroma phoenicoptera Illiger . . .
Tichogonia Chemnitzii Rossm.
Tillus pallidipennis Bielz...........................

„ unifasciatus Fabr.............................
Tingis sinuata Herr. Scheff. . . . .
Titanethes graniger Frivald......................
Tomoxia biguttata Gyll.............................
Totanus fuscus Leisl..................................

„ stagnatilis Bechstein . . . .
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Zigaena Brizae Esper . . . . 144.

„ cynarae Esper . . . . 86.
„ laeta E s p e r ..................... 145.
„ punctum Ochs..................... 85.

Zonitis bifasciata Schönh. . . . 54.
„ „ var. atra Schön. 55.
„ caucásica Pallas . . . . 55.
„ fulvipennis Fab..................... 120.
„ sexmaculata Oliv. . . 119.



S a j t ó - h i b á k

15. lap fe lü lrő l 3 0 . sor ( rötcsörü)  h e ly e tt
18. n B 8. „ (Hadena) n
18. n B 8. „ (Bara) „
21. B B 19. n (Titanithes) „
30. T) n 36. „ (ívelted) „
35. V) B 14. „ (Abas) „
35. b alulról 5. „ (Rhizodes) „
37. b felülről 11. „ (Dâzâsz) „
58 b B 36. „ (A ranus) „
60.

b B 3. „ (elvillanyozla) „
74. n B 7. „ a 32-dik betü (a)
86. B alulról 6. „ (Aretia) „
87. B felülről 2. „ (Aretia) „
93. » „ 34— 35 „ (hernyója) „

109. b H 24. „ (zalagu) „
125. b » 30. „ (Fureszfalám) n
127. n B 19. „ (pubicollis) „
131. B B 22. „ (A)
135. n 0 12. „ (éren) „
157. T) alulról 5. „ (bndai) „
173. Tí « 13. „ (tércsék) n
179. i) B 5. „ (Hudarcz) „
182. B B 21. „ (v álszögletei) „
186. B B 10. „ (a röptyüjén) „
188. ' b n 26. „ (az alapjaig) „
194. B B 13. „ (a Bakonyerdejében)
215. V B 23. „ (Lat inus hirtus)
225. „ felülről a 17. „ egészen kihagyandó.
241. n B r> n »
242. B B » r> n
248. B B io . ,

b B B 12. „
B B B I®- n n n

225. B B 19. és 20. sor közzé tartozik
226. B B 33. és 34. n n n
232. B n 44. és 45. „ „ „
235. B B 26. és 27. „ „
241. B B 11. és 12. „ * „
242. n B 2- 3. „ ,
248. B B 19. és 20. „ „ „

n n T) 21. és 22. * „ n
249. n B 19. és 20. „ „ „

o lvasd  rötkaesu. 
n Mameslra. 
n Vetemér. 
n Titanethes.
„ ivelded.
„ Abaz.
„ Rhysodes.
„ Dárász.
» Atranus.
„ felvillanyozta.

kihagyandó.
„ Arctia.
„ Arctia.
„ hernyójából.
« szalaga.
„ Fürészfalám.
„ pilicollis.

kihagyandó, 
r gyéren, 
yf búdat.. 
v tércse.
„ Hódarcz.
„ vállszögletei.
„ röptyüjén.
„ alapjaig.
„ a mehádiai.
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B. EÖTVÖS JÓZSEF ELNÖKI MEGNYITÓ SZAVAI.
I .

Midőn az Akadémiának közülését ezennel megnyitom, csak legőszintébb 
sajnálkozásomat jelenthetem ki, hogy e feladás nekem jutott, s Akadémiánk el
nöke gróf Dessewffy Emil gyengélkedő egészsége miatt azon férfiút nélkülöz
zük körünkben, ki arra, hogy Akadémiánknak palotája felépült, s hogy az így 
épült fel, e haza minden fiai között a legtöbbet tett, s kit ezért megillet a dicső
ség, hogy a falak között, melyek hazafiúi buzgalmának, tevékenységének és ki
tartásának emlékei fognak maradni, mindig az ő szava hangozzék minden má
sok előtt.

A méltóságos elnök úr körünkben nem jelenhetvén meg, üdvözlő 
szózatát kiildé hozzánk, melyet b. Vay Miklós igazgató tag űr ő excellentiája, 
az elnök űr kérésére, fog felolvasni.

II.

BÁRÓ VAY MIKLÓS BEVEZETŐ SZAVAL 

Igen tisztelt közgyűlés !
A mindnyájunk szívében élő s velem is közös kegyeletnek hiszem leróv- 

liatni háiaadóját, midőn az elnök ő miga épen tett nyilatkozata szerint is, tol
mácsa leendek azon üdvözlő érzeteknek, melyeket, noha távolból, de lélek sze
rint e perczben velünk egyesíílve, azon hőn tisztelt s keservesen nélkülözött ha
zánkfia intézett e fényes gyülekezethez, kit mindenki általános elismeréssel ne
vez e mai dicső ünnepély főalkotójának.

Midőn tehát szerény és inkább csak gépies tisztemet lennék teljesítendő, 
engedje a t. Gyülekezet, becses figyelmét fel- és kegyes elnézését kikérhetnem.

Gr. Dessewffy Emil akadémiai elnöknek e gyűléshez intézett üdvözlő sza
vai ím ezek :

1 *



H í.

GRÓF DESSEWFFY EMIL AKAD. ELNÖK ÜDVÖZLŐ SZÓZATA.

Mélyen fájlalom, hogy csupán a távolból adhatom által üdvözletemet a 
tisztelt Gyülekezetnek, a magyar Akadémia azon első közűlésén, mely ezen épü
letben tartatik. Meg vagyok így fosztva egy örömtől, s nem fejezhetem ki 
személyesen a haza, ezen intézet és a magam háláját azoknak, kiknek adomá
nyai és másokat serkentő buzgalma tették lehetővé, hogy ma közszellemünk 
ezen maradandó emlékének oszlopai közé és boltívei alá gyülekezhettünk. Vé
rünk nem tagadta meg magát. E csarnokok és oszlopzatok fölé, azok koronája
ként, a nagy ősök derék unokája *) behelyezte a festő-művészet remekeit, me
lyek sajátjai, hogy így köztulajdonná lehessen azok nemesítő hatása. Van azon
ban, mi enyhületet hoz ama fájdalmaimra. Nincs szavaimra szükség, hogy a 
szép és nemes tett önmaga mutasson ki magának méltó helyet a történelemben; 
és a tett, mely a tudomány ezen hajlékát emelteié, ilyen vala. Az ilyenről zengi 
nagy költőnk: „Nem kérsz te oszlopot érczből, oszlop vagy te magad 1“ E vi
gaszhoz csatlakozik egy másik, értem azon erős hitemet: miképen azért, mert 
tőlem van megtagadva azon öröm, nem lesz az jövendőre sem megtagadva a ha
zától. Szívének melegére vette ez intézetünket és azon nagy ügyet, melynek az 
szolgál, és ezentúl is ott ápolandja. Mit hazafiak alapítottak, mit nemzeti rész
vét felebb emelt, az a hazafiság támogatását ezentúl sem fogja nélkülözni !

Ha így ezen ünnepély valódilag magyar, mert sajátszerű, s különösen 
ilyen azért is. mert azon nem úgy, mint történni szokott, a vendégek, hanem a 
háznak urai a hivatalosak, van ezeknél valami sokkal fontosabb, mi a mai na
pot jelentőséggel és sajátszerű jelleggel ruházza fel. Nemzeti életünk különböző 
téréi és a rajtok átvonuló útak között benső viszonylatok léteznek. Ez ünnepély 
ugyanakkor tartatik, midőn ügyeinket a nemzeti élet egy más terén a fordulat 
küszöbéhez jutottaknak szemléljük. El kell dőlni nemsokára: mi maradunk-e kí
sérletek tárgyai, mik eddig valánk, vagy nekünk fog-e sikerülni a kísérlet, a dol
goknak egy tartós és kielégítő új rendjét megalapítani ? Es ha válságos a jelen

*) Herczeg Esterházy Pál.
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időszak nemzeti életünkre nézve amazon, nem kevésbbé ilyen azon másik nagy 
mezőn, melyen a magyar szellemi élet mozogni van hivatva. A helyzet minden
esetre változni fog. Meg fog változni természetében és szőkébbre összevonúlni a 
tér, melyen mozgott, s gyérűlni az utak, melyeket követett eddig a magyarság. 
Az azt környező vagy közötte elszórt azon elemek fejlődésnek indulása és rész
ben expansiv természete, melyek keble hazafi szívet takar, de a melyek ajkairól 
nem magyar hang szól, a verseny szükségét mind azzal, a mivel a legközvetle
nebbül érintkezünk, fogja előállítani. Magunkra szórakozásunkat, magunkba 
zárkózásunkat, az eszközöket, miknek alkalmazása a tisztán védelmi állásban 
vala czélszerű, maguk anyagi helyzetünk kívánalmai teendik lehetetlenekké 
ugyanakkor, midőn bevonatva az anyagi érdekek és a közgazdászai fejlődések 
mozgalmába, és impetussal sodortatva át a kor azon ösvényére, melyen épen ez 
érdekek, mint irányadók szerepelnek, egy seregét látandjuk keletkezni oly érint
kezési pontok és alkalmaknak a mienknél előbbre haladott műveltségekkel, me
lyek hatását szellemi életünk természete és fejlődése meg fogják érezni. Az ér
telmi és anyagi fejlődések útjain összefutnak azok szálai és a hatótényezők mű
ködése. Értelmi és tudományos haladások szülik az anyagi virágzást és ruház
zák fel súlylyal a nemzeteket, s így lesz a tudomány hatalommá, és viszont az 
anyagi kifejlődés az értelminek ébresztőjévé. S valóban nem tehetett azon derék 
hazánkfia , ki ez építvény felemeléséhez példátlan bőkezűséggel járult *), idő
szerűbbet és méltóbbat, mint hogy e szép tettnek értelmét ama nagy igazságok 
kimondásával adja tudtunkra. Mindenképen válságos tehát a helyzet, és nem 
szavak, csupán tettek segíthetnek ki bennünket annak nehézségeiből, nem gyön
ge elhatározások és hívságos vágyak közötti tétovázás, hanem a szent és erős 
akarat, melynek szívósságát hazafiúi melegség élteti, irányát józan okosság és 
előrelátás mutatják ki. A ki azon tért, melyre a gondviselés rendelte, lefoglalni 
és sajátjává tenni, azon ösvényen, melyen a kor halad, őt illető helyét megta
lálni, a súlyt, melyre képesítve van, kifejteni és érvényesíteni, a munkát, mely 
reá mérve van, végezni, a hivatást, melyet sorsa és helyzete reá parancsoltak, be
tölteni nem bírja : annak számára a kor nem hágy fel sem tért, sem helyet !

Nem oly rég történt, midőn nem volt már egyebünk, mint hazánk és 
nemzetiségünk, és úgy látszott, hogy az sem akar meghagyatni, azon kérdés in- 
tézteték hozzánk: nem akarnánk-e azért, mit culturának neveznek, ezeket is oda
adni cserébe? Adtunk e kérdésre egy büszke és magunkhoz illő választ! Meg 
Ion kettőztetve a tudomány művelésének és nyelvünk emelésének szentelt ezen 
intézetünk tőkéje, és állanak építményei! Es e választ csupán azok irigyelhetik 
tőlünk, kik egy ilyennek adására magukat képeseknek nem érzik.

*) Bíró Sina Simon, ki a palota építéséhez nyolczvanezer forintnyi adománynyal
járult.
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Azonban nem lehet kételkednünk, hogy más alakban, de hason értelmű 
kérdések fognak hozzánk intéztetni ezentúl is. — Az elleneink oldaláról jövök, 
gúnymosoly kíséretében, így fognak hangzani : „Hiszitek-e még, hogy van más 
hivatástok, mint felolvadni ?“ Az innen jövő' és ezen kérdés ellenében hallgatha
tunk. Szabad nekünk a bántalmakat feledni, de meg kell arról mindig emlékez
nünk, hogy mivel tartozunk önméltóságunknak. Hagyján ! Töltsék kedvüket ! 
Mint a költő' mondja : iszonyú torkokkal iivöltnek a rejtett haragok !“ Komo
lyabb természetűek lesznek a más oldalról jövő' kérdések, és így fognak hang
zani : „Tudjátok-e végezni a munkát, mely reátok mérve van? hisztek-e hivatás
tokban? akartok-e olvasztani? kivántok-e velünk és mellettünk haladni?:£

Es e kérdésekre a válaszolást nem melló'zhetjük, s ha valaha és valahol, itt 
kell a büszke válasz. És az nem lehet más, mint: tudunk, hiszünk, akarunk és fo
gunk. Veletek míg lehet, — ellenetek ha kell! De hogy ezt adhassuk, joggal 
kell azt tehetnünk, — összeszedni, felfokozni és megfeszíteni kell eró'nket, és fel 
kell emelkednünk a helyzet szükségeinek színvonalára. Mert nem az a mi felada
tunk, hogy egy oly culturának nekünk oda dobott hulladékaiból, melyben min
den idegenszerű és semmi sem sajátunk, engedjünk magunkra tapasztatni egyet 
és mást, vagy tapasztgassunk magunk ; — a mi feladatunk nagyobb és maga
sabb. A mi feladatunk az, hogy a sajátlarj és tulajdonképen magyar szellemi erő' 
munkájával foglaljuk el helyünket azon ösvényeken, melyeken halad az embe
riség erkölcsi és értelmi fejlö'dése, hogy az ez által nyert vívmányok összes tőke- 
sommájának részeseivé saját erőfeszítésünk által tegyük magunkat, s hogy a sa
ját fáradalmaink által nyert, saját szükségeink szerint alakított, jellegünk és tu
lajdonaink szerint idomított szerzeményt azok kiérdemlett jutalmául tekinthes
sük. Ez a mi feladatunk, — ez az a munka, mi reánk mérve van, s melyet vé
geznünk kell. Fentartanunk magunkat csupán ezen munka teljesítése által lehet; 
mert az, hogy élünk, csupán az által nyilvánul és válik ténynyé, hogy bírunk 
létünk és rendeltetésünk öntudatával, s hogy képességeinket és eró'nket felhasz
náljuk. Ezen munka teljesítésében találtatható fel továbbá az egyedüli óvszer és 
ellensúly, az idegennek és korcsosítónak mind azon behatásai ellen, melyek a 
magyar szellemet, sajátlagos jellegétől megfosztva és eredetiségét szétmosva, el- 
silányíthatnák és elporlaszthatnák. Sőt nyelvünk is csupán ezen munkateljesíté
se által és annak folyamában emelkedhetik fel tökélyre, és válhatik a magyar 
szellem hű kifejezőjévé. Úgy van; az emberi értelem haladási ösvényein a ma
gyar szellem saját munkássága által és árán helyünket elfoglalva, tarthatjuk 
egyedül fen magunkat, s csupán — ilyképen fentartva magunkat — haladha
tunk előbbre. így leszen a magyar, öszhangzólag múltjával, oly fentartó nem
zetté. melynek élete, tulajdon és sajátlagos szelleme szakadatlan munkássága ál
tal, a feladatai és hivatása betöltése felé haladásban fog nyilatkozni. S ezek hát 
a mi feladataink. Hivatásunk pedig — melyet sorsunk és helyzetünk reánk pa
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rancsolt, az, hogy olvaszszunk, — de nem a kényszer, nem az erőltetés, nem 
mesterkélt eszközök által, hanem alapján a magunk számára követelt és senkitől 
meg nem tagadott fejlődési szabadságnak, becsületes versenyre kelve, hol kell, 
és mindenek felett, sajátunkká téve azon ellenállhatlan és természetszerű vonzó 
erő' varázsát, melylyel egyedül csak felemelkedésünk egy magasabb erkölcsi ér
tékre, értelmi kifejlődésre és szellemi műveltségre ruházhatnak fel bennünket, 
íme, feladataink és hivatásunk, melyeket be kell töltenünk.

Az eredmény csupán hosszas és nehéz küzdelmek gyümölcse lehet, és ha 
volt perez valaha, midő'n szükség, hogy ez igazság által komolyan áthatva érez
zük magunkat, úgy az ma van jelen. Nekünk küzdeni kell, ha győ'zni, és gyó'z- 
nünk, ha élni és nem veszni akarunk !

Remélhetjük ma, hogy közelget az idő', midő'n megszűnendenek kétes 
öröm és búfogta remények közötti hányattatásaink, s az ég felé emelve szemeit, 
el fogja mondhatni a magyar: Hála neked uram! elzokogtuk keserveinket! De a 
csupán küzdések között magát feltartott, küzdések között erő'södött magyar ezek 
kénytelensége alól magát soha sem érezheti felmentve, a küzdés szokásával nem 
hagyhat fel soha, és nekie mindig fegyverforgatónak kell maradnia. Forgatnia 
kell szüntelenül az ész és munka fegyvereit ; s ha ezelő'tt több évekkel hasonló 
alkalommal intézetünk tagjainak joggal mondhatám : ne feledjék soha, hogy ő'k 
nem tudósok csupán, hanem a legmagasabb magyar szellemi érdekek ő'rkatonái, 
nagyobb joggal mondhatom ma : tekintse magát minden művelt magyar ember 
azon seregben, melyre szükségünk van, közkatonának és toborzónak, s legyen 
munkagyő'ző' és vigyázó, mint huszárjaink és gyalogjaink, hű és vitéz, mint ő'k !

Nem sok napja van a magyarnak történelmében, melynek emlékét meg
ünnepelhetné.

Tegyük a mait az által emlékezetessé, hogy ez volt az, melyen az ilyen 
hadfogadás kezdetét vette. Tűzzük ki a lobogókat! Kezdjük meg a mai nappal a 
toborzást, és gyűjtsük lobogóink alá az ily katonákat ! Neveljen mindenki ma
gának gyermekeiben ilyen katonákat! Lobogóinkra pedig írjuk fel a kettős jel
szót: nem tágítunk, és előre! Fogadjuk fel, hogy küzdünk e lobogó alatt, míg 
csak a diadalt ki nem vívtuk, s a magaslatot be nem vettük !

A magaslat pedig ott áll szemeink előtt. Ormán, két roppant gránit szik
lába bevésetten, van kifejezve a díj, mely reánk vár, és így hangzik: „a Te te
tőd diadalnak büszke tetője \ u és kijelölve a czél, melyre törnünk kell, és mely 
imigyen szól: „Nemzeti műveltség és művelt nemzetiség.u

Fs most térjünk át a hadtestek alakítására, és kezdjük az előőrsi csatá
rozáson, mely amúgy is, a döntő ütközetet megelőzni szokta. Katonáink, indu
lás előtt, hadd hajthassanak jól fel, a mint nagy elődöm az elnökségben, Szé
chenyi, mondani szokta, az önismeret keserű serlegéből, s azután hivassuk meg 
a riadót, és nyomúljunk, nem tágítva, tömör csata rendben, előre ! Intézzük az
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első rohamot mind az ellen, mi mint akadály áll útban a küzdtéren, melyen a 
döntő csatának vívatnia kell. Ott szemközt csapatainkkal áll a sok ellenség: a 
dermesztő közöny, a fagyos részvétlenség szellemi érdekeink iránt, a kápráztató 
álhit, mely magától semmit, mindent máshonnan vár, az üres tévelygés, mely a 
burjánt gyümölcsnek nézi és amazzal beéri, a meggondolatlan majmolási düh, 
mely az idegennek, ha az rósz és korcsosító ¡is, hozzánk átplántálása miatt er- 

< köleseinkre nézve kártól nem fél, mert hiszen>¡az mulattat, és másutt is divato
zik, a lomha félszegség, mely ha tett valamit egy vagy más ügyért, azontúl azt 
semmi gondra sem méltatja, a vakoskodó önhittség, mely ha valamelyes előha- 
ladást lát, azzal mindjárt beéri, tétlenségbe siilyed, és azt hiszi, hogy semmi te
endő sincs többé már hátra; íme nehánya mindazon ellenségnek, melytől a küzd
tért megtisztítanunk kell. Es most indúljunk! íme, nem tágítva nyomúlnak előre 
hadtesteink, ledöntik maguk előtt, tönkre verik az ellenséget, — egyik ütközet a 
másikra következik, s ki van küzdve az első győzelem ! Győztünk magunk felett ! 
Meg van tisztítva a küzdtér, és nincs útban akadály, mi a döntő csata megvívását 
hátráltatná. Es azért, nem adva által magunkat puha nyugalomnak, szólaljon 
meg újból a riadó, érje az egyik erős roham a másikat, s fen leszünk a magas
laton, és önérzetünk áradozásai közben a nagy és hosszas fáradalmak után lepi
henve a szikla ormainál, felkiálthatunk :

„a te tetőd diadalnak büszke tetője,“ és tettben lesz megadva a komoly 
kérdésre a büszke válasz !

Es ha egykoron , midőn mi már régen kidőltünk, s a nyomainkba lé
pendő nemzedékek sok sorai is letűntek már, a későbbiek ama magaslatról le 
fognak tekinteni, és maguk alatt vidorul pezsgő életben elterülve látandják mind
azt, mi után mi csak sóvároghattunk: nemzeti díszt, magyar műveltséget,javuló 
közerkölcsiséget, biztos szabadságot és rendet, kifejlett tudományt, művészetet 
és anyagi virágzást, meg fognak emlékezni őseik fáradalmairól, és mondandják : 
Legyetek áldottak ! Ti szereztetek nekünk földet, Ti alapítottatok országot, Ti 
tartottatok meg hazát! Rólatok zengé nagy költőnk, bennetek 

. . . .  együtt az erő, bátorság, józan okosság,
Or vala, és akadály, az enyészet napjai ellen!

Es leszen egy új ünnepe a magyarnak, mely a mai nap emlékét fentartandja! 
Nekem azonban szabad megengednem magamnak, hogy azt már ma meg

ünnepeljem. Egyszer életemben kértem valamit hazámtól, és ez az vala: adna 
tettel egy hitvány kérdésre egy büszke választ ! Es megjutalmazott, mert meg
hallgatott. Ma másodszor kérek, és él keblemben a remény, hogy meg fogok 
hallgattatni. Es e reményben ünnepem leszen nekem a mai nap a távolban is, 
mert osztozni fogok a haza közörömében a felett, hogy annyi hű és nemes fia 
szép tettének sikerét szemeivel láthatja, s mert tudom, hogy lesznek, kik ez órá
ban rólam jóakaratú szívességgel fognak megemlékezni.
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IY.

B. VAY MIKLÓS VÉGSZAVAI.
f
íme, ezek a velünk ez órában csak gondolatiban egyesülhetett sinlodő 

barátunk üdvözlő, jósló, kérő és köszöntő szavai !
S azt hiszem, hogy addig, míg majd helyen- és időnként viszhangoztatják 

annak egyes tételeit hazánk bérczei és rónái, ez alkalommal miénk az első osz
tályrész, egy imaszerű buzgó fohászt ereszthetni égbe felüdüléséért, hosszú éle
téért !

ÉVKÖNYV XI. KÖT. V. D 2
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y.
TITOKNOKI JELENTÉS

AZ AKADÉMIA 1864—65. MUNKÁLKODÁSÁRÓL.

Tisztelt Gyülekezet !

Midőn e díszes falak közt, ily fényes közönség hallatára, először szólal 
meg a hivatalos jelentés, mely számot igyekszik adni az Akadémia szinte két 
évi munkásságáról: félek, hogy a gyarló kép, melyet az feltüntet, nemazújoncz 
járatlanságának, hanem magának ez intézetnek rovatik fel. Előadásra szűkén 
mért időm, a tárgyak sokasága és sokfélesége, hiánya a mesterkéznek, mely ne
hány odavetett vonással ecseteljen, halványnyá, hézagossá teheti vázlatomat ; s 
ki abban e tudományos testület összes két évi működését kimerítve akarná lát
ni, úgy lehet csekélyleni fogná az eredményt. Mert a nemzet, mely nehéz nap
jaiban, nyomott és zilált viszonyai daczára. e díszhajlékot bírta emelni a tudo
mánynak , méltán várja, hogy öszhangzásban legyen külső és benső ; hogy a 
szellemi épületen is oly avatott és serény kezek dolgozzanak, a minők e csarno
kot létrehozták. Reményiem azonban, hogy kik Akadémiánk munkálódását a le
folyt pár év alatt részletesb figyelemmel kísérték s nem pusztán e vázlatból akar
ják megismerni, gondolatukban kitöltik ennek hézagait, átalánosságát részletek
kel elevenítik meg, tévedéseit megigazítják, s egyetemben tanúságot tesznek, 
hogy intézetünk, a viszonyok korlátái közt, semmit sem mulasztott köteles
ségéből.

De vannak, Tisztelt Gyülekezet, — és talán köztünk számosabban mint 
bárhol,— kik hasonló testületek munkásságát azért gáncsolják, mert a tudomány 
czélját — mely első helyen maga a t u d o m á n y  — félreismerik. Ezek mindjárt 
kész, gyakorlati eredményt várnak a tudománytól, s ily szempontból ítélik meg 
egyesek és testületek működését. Kivált mi magyarok, kedvelt szójárásunk sze
rint is ,,gyakorlati népa — mely nevet vajha minél dicséretesbben érdemeljünk 
meg,— hajlandók vagyunk lenézni minden elméletet, ha nincs szembeötlő g y a 
k o r l a t i  értéke; s egy magasztos tulajdonunk, a hazaszeretet, könnyen gyanú
ba veszi a t u d o m á n y  c o s m o p o l i t a s  ágát .  Avagy ritkaság-e nálunk cse
kélylő s idegenkedő véleményt hallani ama foglalkozások legtöbbjéről, melye
ket a tudomány űz, a rovar és moszat gyűjtéstől fogva, fel, a bölcselem elvont
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világáig vagy az elriasztó képletekben beszélő matbesisig? Avagy a rokon nyel
vek tanulmányát nem tévesztik-e össze még sokan ama bívságos czéllal, mintha 
az illetők, Körösi Csornának pusztába veszett nyomain, most is nyelvünkön be
szélő népfajt keresnének, vagy valami gyakorlati értékű s lealázó vérrokonságot 
kötnének Ázsia sivatagjain? Nem hallani-e minden olyas biivárlatra, melynek tár
gya, térben vagy időben, távolabb esik tőlünk, ily megjegyzést : „de mit érdekel az 
minket magyarokat ?“ Mintha a világ leggyakorlatibb népe, melynek példájára 
úgy szeretünk hivatkozni, nem ott volna — és a legelsők közt — Ninive és Ba
bylon romjain, egyes kő és tégladarabokról olvasni le rég eltűnt századok, nyel
vestül kiveszett népek történetét; nem ott volna — és a legelsők közt—ama csont 
és kőszerszámdarabok leihelyein, melyek az emberi nem történet előtti történe
tét magyarázzák ! Mit érdekli őket !

Ha valaha, Tisztelt Közönség, most lehet a tudománynak legkevésbbé sze
mére vetni, mintha meddő volna gyakorlati eredményekben. Összes anyagi ha
ladásunk, melyre a XIX. század oly büszke; mindazon nagyszerű találmány, 
melyek bámulatosságát, a megszokás és gyakoriság miatt, immár bámulni sem 
tudjuk; mindazon apró javítás, melyek kényelmét ma már észrevétlenül élvez
zük, —- a tudományra útal bennünket mint nemzőjére. Elmondhatni : tudomány
ban élünk, mozgunk, lélekzünk. A tudományok, nem mint a régi bölcs mondá, 
csak „dicsőséget a jó, vigasztalást a balsorsban “ adnak; nem csak „utaznak ve
l ünk,  majorkodnak v e l ü n k : u hanem ők nyújtanak legtöbb, mintegy ember- 
fölötti segélyt mindenben, és mi, úgyszólva, r a j t o k  útazunk, á l t a l u k  major- 
kodunk. Egyszerű vade mecum-ból anyagi előmentünk leghatalmasb eszközei 
lettek. — Viszont, ez érintkezés az anyaggal, a földdel, mint a rege óriásának, 
új erőt adott magának a tudománynak is. Nemcsak alkalmasb Ion, közvetve, 
gyakorlati czélok előmozdítására : hanem maga is, a tények alapjára állván, 
gyakorlatibb Ion. Minél több adat és részlet, tény és lény ismerete által jutni el 
az egésznek, átalánosnak fogalmára : e módszer idézte elő a tudomány újjászü
letését, melynek szemmellátó tanúi vagyunk. Innen a gyűjtés, kutatás, adathal
mozás mindenfelé; s az úgynevezett e x a c t  tudományok nyomain, historia és 
nyelvészet, segédeikkel együtt, immár ez úton haladnak ; sőt maga a philoso
phia érzi, hogy az összes emberi tudást föl kell karolnia, ha boldogúlni akar 
magasztos feladatai megfejtésében.

A tudomány cosmopolita természetű, igaz ; határai addig terjednek, hol 
az emberi ismeret lehetősége megszűnik, s e határ ma ép úgy beláthatlan, mint 
volt ezred év előtt. Ezért, kik politikai jóllétünkre közvetlen befolyást várnak tő
le, vagy épen, hogy szónoki virágokkal piperézze magát, könnyen gyanúba ve
szik, mintha mellőzné a hazaíiságot. De valamint anyagi téren nem az elzárkó
zás — mely már lehetetlen is — szolgál üdvünkre ; hanem minél nagyobb rész
vét a világforgalomban : úgy a szellemiek terén politikai súlyunk is a szerint

2 *



12 TITOKNOKI JELENTÉS.

növekszik, a minő osztalékkal járultunk az egyetemes tudomány előbb viteléhez. 
Egy van főleg, mi első helyen reánk magyarokra néz : hazánk minden oldalú 
megismerése, s megismertetése a nagy világgal. Ha majd e haza szent földén 
minden rög ismerve lesz, minden kődarab elmondja, honnan jött, kikkel találko
zott; ha minden élő, mely rajta tenyész és mozog, általunk összegyűjtve, a kö
zös rendszerben foglal helyet ; ha kitanultuk ege mérsékletét, a nedv- és aszály
hordó fuvalmak viszonyait ; ha népei egymásra temetkezett rétegeit felbuvárol- 
tuk a legmélyebbig, de kivált a ma élőnek — édes nemzetünknek — nyelv- 
és tettben nyilatkozó múltját, jelenét a tudomány teljes fényébe állítottuk: ezál
tal oly politikai tőkére tettünk szert, melynek keletét legörömestebb ismeri el a 
miveit külföld. És ím, ez a honszeretet a tudományban !

A M. T. Akadémia, mint az Igazgató Tanácsnak ez alkalommal kiosztott 
jelentéséből részletesebben kitetszik, mind h e t v e n n é g y  osztályűlésén, mind 
állandó bizottságaiban, mind végre kiadványai által, e kettős gyakorlatiság út
ján haladott leginkább. Míg egy részről a tárgyalt tudományos kérdések közt 
számos volt olyan, mely szinte érintkezik a gyakorlati élettel; más részről a tu
dománynak — különösen a m a g y a r  föld, nyelv, nép és történelem körül tett 
— részletes búvárlatok alapján való építése kitartó szorgalommal és sikere
sen folyt.

A N y e l v t u d o m á n y i  Osztály, C z u c z o r  Gergely és F o g a r a s i  
János rr. tt, szerkesztése alatt, már III-ik egész kötetét bocsátá közre é lő  nyelvünk 
ama nagy gyűjteményének, mely A M a g y a r  N y e l v  S z ó t á r a  czímet visel. 
Hátra van a nyelv m ú l t j á t  is összefoglalni egy történeti szótárban: erre néz
ve M á t y á s  Flórián lt. készületei biztatnak sükerrel, ki az osztály ülésein két 
Ízben mutatott be idevágó tanulmányokat. F o g a r a s i  János, három előadáson, 
a Krizaféle székely gyűjtemény nyelvkincseit méltatta, s fejtegette a sajó-szent- 
péteri (1403.) végzést. T o l d  y Ferencz rt. és J o a n  no vi es  György úr az 
„a szócskát nyelvünkben/4 Bu d e n z  Józsefit, „nehány igeképzőtCí vizsgáltak, 
B r a s s a i Sámuel 1. tagtól „Mondattana^ egy része olvastatott.

A n y e l v r o k o n s á g  mezején, vagy azzal összefüggőleg, B u d e n z  
Cseremisz tanulmányai, V á m b é r  y Ármin lt. ethnologiai előadásai, H u n- 
f a l v y  Pál rt. ismertetései a vogul hitrege, finn történet, és Müllerfelolvasásai 
köréből említendők ; mindenek fölött pedig az Évkönyvek XII. kötetében meg
jelent V o g u l  F ö l d  é s N é p  czímű munka, melyet R e g u 1 y jegyzetei nyomán 
H u n f a l v y  Pál dolgozott ki. E kötetben találjuk, rendszerezve, kipótolva, meg- 
magyarázva Reguly nagy és fáradhatlan gonddal tett gyűjtéseit a vogul 
és osztják földön, melyek ily terjedelemben, ily eredeti anyaggal és színnel, al
kalmasint egyetlenek az európai tudományban.

A s z é p t u d o m á n y o k ,  átalános és nemzeti i r o d a l o m  történet köré
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bői, pályaművek bírálatain kivül — T é l f y  Iván lt. értekezését „az Ilias szer
zője egységéről,a M a d á c h  Imréét ,,a nőről aesthetikai tekintetben,“ — D u k a  
Tivadar lt. „adatait Körösi Csorna életéhez44 említhetem; s T o l d  y Ferencz 
r. tagtól „classicai nemzeti eposunk rövid történetéi és „tanulmányait az ó- 
magyar Margit-legendáról.44

A P h i l o s o p h i a i  Osztályban P u r g s t a l l e r  József és H o r v á t h  
Cyrill rr. tt. értekeztek leggyakrabban : amaz „a létezők eszmeiségéről/1 „Hegel 
felekezetének újabb meghasonlásáról„az anyag és erő“ — „a tünemény és 
eszme44 — „a természet és teremtő észu közti viszonyról; ez „Apáczai Csere 
Já n o s i jellemezve mint bölcsészt, majd „Cartesius bölcsészeti főelvét,t; „is
merettanát/4 „dualismusái fejtegetve. G r e g u s s  Ágost rt. „a haladás elvé- 
vel“ foglalkozott; E r d é l y i  János rt. „Bölcsészet-történelméből Magyaror
szágon/4 „Mátyás kora4" olvastatott fel. E m e r i c z y  Géza úr az „Isten léteié
nek bizonyításait44 tárgyalta ; A. B a 1 o g h Sámuel lt. „Schopenhauer philoso- 
pinájáról44 értekezett; — N a g y  Márton lt. pedig „a görögök nevelészete44 czí- 
mtí értekezéssel e tárgyú előadásait befejezte.

A T ö r v é n y t u d o m á n y i  Osztály ülésein, míg K a l l  ó s Lajos lt. „a 
törvények tiszteletéről/4 b. K e m é n y  Gábor lt. „a korszakok szelleméről44 ér
tekezve inkább az elmélet terén forgottak ; közelebb érinté gyakorlati viszonya
inkat H o r v á t h  Boldizsár lt. értekezése „az osztrák törvénykezési reform be
folyásáról erkölcsi és anyagi életünkre;44 — közelebb T ó t h  Lőrincz r. tagé „a 
párbajról/4 S u h a y d a János 1. tagé „a köteles részről ;44 S z i 1 á g y i Ferencz
1. tagé, ki Tunyogi fölötti emlékbeszédében „az erdélyi jog történelmét iskolá
ban és irodalomban44 adá elő; — s U r h á z y  György 1. tagé, ki „a jelenkori 
szabadságot, tekintettel a magyar alkotmányra44, vizsgálta.

A T ö r t é n e l m i  Osztály ülésein szintén ama gyűjtő, egyes pontokat 
új adatok és részletek világával felderítő módszert látjuk gyakorlatba véve, 
melyről fentebb dicsérettel emlékezénk. F abó  András lt. „Beythe István44 élet
rajzát adja s három közleményt „Vithnyédi leveleiből;44 T h a l y  Kálmán lt. 
„Bottyán tábornokot44 s az ,,1708-ki trencsényi harczot/4 — R á t h  Károly 
lt. „az Ozmán uralkodóház egy magyarországi ágát/4 — S a l a m o n  Ferencz 
lt. „Zára 1311 — 13-ki ostromát/4— S z i l á g y i  Ferencz „a Hóra világ történe
tét4, — W e n z e l  Gusztáv rt. „Ozorai Pipo élet- és korrajzát44, — S z i l á g y i  
István lt. „Drágfi János törvényesített fiát44 és „Verbőczy István özvegyét4, 
illetőleg nyújtanak részszerint új adatokat; míg H a j n i k  Imre úr „a nagy- 
szombati 1621-ki gyűlést44és a „zsidók helyzetét Magyarországon a vegyes házak- 
beli királyok alatt/4 — F r a n k i  Vilmos úr „Pázmán életét44 világosítják. Kü
lönbözőszempont alá esnek : H u n f a l v y  Pál előadása „a finn nemzet történet
írásáról / 4 — We n z e l  Gusztáv „jelentése 1863—4. tudományos útjáról44 s 
emlékbeszéde „Waltherr László44 fölött.
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A r é g i s é g t a n ] ,  m ű t ö r t é n e l m i  stb. szakban legtöbbször H e n s z 1- 
m a n n  és R ó m e r  tagok előadásaival találkozunk ; amaz inkábba középkor
ra, ez inkább a római régiségekre terjesztvén ki vizsgálatát. így H e n s z l m a n n  
Imre lt., több rendbeli jelentésein kivül, értekezett a „byzanti építészetről41, — 
,,a keresztalak használatáról az építészetben44, — „Selmecz városa régi emlékei
ről44, — ,,az osztropataki régiségekről44 ; előadta észrevételeit egyszer ,,a kas
sai44 — máskora „pozsonyi székesegyházak kijavításáról44; s előadással ünnep
ié ,,Böhm Dániel József44 emlékezetét. R ó m e r  Flórián lt. ,,a Buda melletti 
római sírokról44, — ,,a szarvaszói arany műemlékekről,“ — ,,a bakony-szombat- 
helyi éremkincsről,44 — az „O-Szőny ön talált római régiségekről44, stb. értekezett; 
míg T o l d y  rt. ,,a lebediai kőemlékek övcsészéjét44 magyarázta, s K u b í n y i  
Ferencz tt. ,,a szomolyai Kaptár völgyben létező fülkéket44 ismertette.

A s t a t i s t i k a ,  n e m z e t g a z d a s á g  és f ö l d r a j z  a mint közelebb 
érintkeznek polgári viszonyainkkal, úgy az e körbeli felolvasások szorosabb kap
csolatban vannak a gyakorlati élettel. Ha S z a t h m á r y  Károly úr ,,a zimony- 
fiumei vasútat és Magyarország érdekeit44 tárgyalja; ha H u n f a l v y  János lt. 
,,az erdők befolyását esőzési viszonyainkra44 s „Magyarország légmérséki vi
szonyait*4 veszi vizsgálat alá; ha K ő n e k  Sándor lt. mintául „a berlini statis- 
tikai seminariumot44 mutatja fel s „amagyar Curia statistikai működését44 ismer
teti; ha K a u t z  Gyula lt. „a gépűzletről44 tart felolvasást : mindezek közelről 
érintenek bennünket. Atalánosb jellemű D u k a  Tivadar lt. előadása ,.a Ganga 
deltája égalji viszonyairól.44

Ez osztály védszárnyai alatt jelent meg immár teljesen, a M a g y a r  B i- 
r o d a l o m  T e r m é s z e t i  V i s z o n y a i n a k  L e í r  á s a, három kötetben, melyet, 
akadémiai megbízásból, Hunfalvy János lt. készített.

A m a t h e m a t i k a i  és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ,  már reálisabb 
jellemöknél fogva is, több érintkezési pontot mutatnak fel a gyakorlattal. Nem 
mintha itt is széles tere nem volna az elméleti vizsgálatnak. így C o r z a n Gá
bor lt. „az új elemző mértan történeti fejlődését és alapvonalait44 fejtegeté ; 
Vész  Ármin lt. „a leirati mértan köréből44 — G y ő r  y Sándor rt. „a ma
thematikai műszavakról és fogalmakról44 — S c h v a r c z  Gyula lt. „a cosmi- 
cus ismeretkör legújabb vívmányairól44 értekeztek. De egyenesen gyakorlati és 
hazai viszonyainkat tárták szemmel az oly előadások, mint W e n i n g e r  Vin- 
cze 1. tagé, ki „a kölcsön ügyről44, — „a nyugdíjazást'4 stb. „segélyző egyletek
ről44, — „a kiházasítási tőkék biztosításánál előforduló tartalék számításának 
könnyebb módjáról44 értekezék, s egyszer „Thomas számoló gépét44, másszor a 
„kamatos kamatszámítás táblázatait44 mutatá be; H o l l á n  Ernő r. tagé, ki 
„a vasutügy újabb fejlődéséről44 tőn jelentést ; vagy F e s t  Vilmos r. tagé, ki 
',Magyarország álladalmi és országos utai44 statistikáját alkotá egybe.

Az idő rövidsége nem engedi, hogy a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Ősz
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t á l  y ülésein felolvasott nagyszámú értekezéseket szak és teljes czím szerint 
elősoroljam. Elég legyen érintenem a tárgyakat s jellemzésül megjegyeznem, 
hogy míg egyrészről az elmélet s eredeti búvárlat sikeresen folyt, másrészről 
kellő tekintet vala hazánkra és az életre. Egyfelől M a r t i n  Lajos lt. „a víz el
lenállását, " G r e g u s s  Gyula lt. „a hőfoghatóságot,“ S z i l y  Kálmán úr „a me
legség moztani elméletét," T h a n  Károly lt. „az összetett gőzöket" s a „szal
unak gőz sűrűségét44, — S c h v a r c z  Gyula lt. „az embernem egységét4 — 
B a l l a  K. lt. „a föld delej ességét", — D o r n e r  Józsefit, „a Ceratocephalus 
Orthoceras “ és „ Anthémis arvensis 44 növényfajokat vizsgálják ; másfelől 
T h a n  lt- „a csízi44, M o l n á r  János úr ,,a rákospalotai ásványvizet44 elemzi; 
Szabó Józsefit. ,,a tarnóczi kövült fáról44, — K a l c h b r e n n e r  Károly lt. ,,a 
Tátra sziklazuzadékairól,44 — H a n t k e n  Miksa lt. ) ,,a buda-esztergom-táji 
szerves eredetű kőzetekről,44 — E r k ö v y  Adolf lt. ,,az erdőkről mint esőténye
zőkről44, — H u n f a l v y  János „Magyarország esőviszonyairól44, — D i v a l d  
Adolf lt. ,,a természettudományok és az erdőszet4 viszonyáról értekeznek; Fr i -  
v a l d s z k y  Imre rt. „Magyarország Faunájához44 nyújt jellemző adatokat; 
H a z s l i n s z k y  Frigyes lt. „a borsai Pietros havasi virányát" ismerteti ; P ó- 
ly a  József r. t. megirja „az aszályosság phy^icáját44 — sőt indítványt tesz az 
?,inséglevesek" ügyében, bírálja „Hoibrenck javaslatát a gabnafélék mesterséges 
termékenyítése iránt44, — s felhívja az osztály figyelmét „a hazai gyümölcste
nyésztés körüli mozgalmakra.44 — Egyfelől B a l o g h  Kálmán lt. „az izom-ide
gek végződését44, — L e n h o s s é k  Józsefit, „a középponti idegrendszert44 vizs
gálja górcsövileg; másfelől R ó z s a y  József lt. „az aggok élet- és kórtanát44 
észleli; P o o r  Imre lt. „a természet orvosi czélszerűségéhez44 nyújt adalékot, s 
H a l á s z  Géza lt. „az életbiztosítást, orvosi szempontbók4 veszi vizsgálat alá.

íme, tisztelt Közönség, hogyan ölelkezik az elmélet a gyakorlattal, azáta- 
lános a hazaival ; úgy hogy a gyakorlatiság hiánya és a hazainak mellőzése oly 
vád, mely Akadémiánkat illetheti legkevésbbé.

Az Á ll a n d ó  B i z o t t s á g o k  fő feladata nyelvünk és országunk mi
nél teljesb tudományos megismerése lévén : működésük súlypontja épen a hazá
ba esik, s annál szorosbban összefügg nemzeti haladásunkkal. Szabad legyen azt 
is vázolnom, igen röviden.

A N y e l v t u d o m á n y i  Bizottság munkálódását „Közleményeinek4 
III. és IV. kötetei mutatják fel. Vannak ezekben szorosan a magyar nyelvet il
lető értekezések; vannak a rokonnyelvek tanulmányára vonatkozók. A n y e l v 
h a s o n l í t á s ,  az altai törzset illetőleg, senkire nem néz inkább mint reánk ma
gyarokra, s többé nem lehet idegenkednünk tőle. A nyelvészet, mikép föntebb 
érintém, már szinte az exact tudományok módszerét követi, s valamint a füvész a 
fajok és nemek minél részletesb vizsgálata útján állíthat föl rendeket, úgy az
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emberi nyelvek minél szélesb alapú ismeretére van szükségünk, ha a magunké
val egészen tisztába akarunk jőni. S ez a hasonlító nyelvészet feladata.

A T ö r t é n e l m i  Bizottság hazánk története kútfőinek mind gyűjtése, 
mind kiadása körül sikeresen fáradozott. S i m o n y i  Ernő hazánkfia, külföldön 
tett gyűjtéseivel, a L o n d o n i  és F l o r e n z i  M a g y a r  O k m á n y t á r a k n a k  
veté meg alapját, s amannak már Il-ik kötete kész a sajtó alá; Óv á r  y Lipót 
honfitársunk Nápolyban gondoskodik hazánkat illető oklevelek szerzéséről; Rá
kó ez y Ferencz gazdag levéltárának másoltatása erélyesen halad; S z i l á g y i  
Sándor és S z i l á d y  Áron 11. tt. folyvást gyűjtik a török-magyar viszo
nyokra vonatkozó okmányokat; T u t k ó  József ur Kassa város levéltárában 
gyűjt ; gr. S á n d o r  Móricz úr budai levéltára használatát szívesen megengedte. 
— A Bizottság kiadásaiból megjelent az Á r p á d k o r i  Új  O k m á n y t á r  V. 
kötete W e n z e l  Gusztáv által, a Vl-dik sajtó alatt ; az í r ó k  osztályából V e- 
r á n c s i c s  Munkái S z a l a y  László által VI. kötet; ki van nyomva a Vll-dik ; 
mint szintén F o r g á c h  Commentárjai Ma y e r  Fidéltől ; D e c s i Commentár- 
jai T o l d y  Ferencztől; s tetemes kézirat vár megjelenésre, mihelyt a Bizottság 
pénzügye engedi.

Az A r c h a e o l o g i a i  B i z o t t s á g  hazai műemlékeink nyomozását, vizs
gálatát és megismertetését ernyedetlentil folytatta, s e czélból tagjai több rendbeli 
utazást is tettek, főleg H e n s z 1 m a n n, Rómer ,  K u b í n y i  Ferencz b. tagok ; 
elősegíttetvén e kirándulások a d u  n a g  Ő z h a j ó z á s i ,  a t i s z a i ,  
dé l i  és á l l a m  v a s p á l y á k  igazgatóságaitól nyert szabadjegyek által, me
lyekért a Bizottság köszönetét mond. — Ra j z  t á r  át  díszes adományokkal 
gyarapítók S t o r n o  Ferencz, H e n s z lm a n n, R e i t t  e r orsz. főmérnök, L e
li o ez k y Tivadar, V a r s á n y i  és G l e m b a y  mérnök, H e n c z  é s B e r g h  
építész urak; H a a s  Mihály szathmári püspök ő nmlga, ki a megyéjében utazó 
tagokat is előzékeny pártolásban részesíté ; a w o l f e n b ü t t e l i  könyvtár, a 
b é c s i  cs. k. központi bizottmány és mások, miért a bizottság szintén háláját 
fejezi ki.—Sajnálja ellenben, hogy a sztambuli „ C o r v i n a 11 iránt tett lépések nem 
vezettek óhajtott eredményre, sem egy országos tekintélyű magyar a r c h a e o 
l o g i a i  k ö z p o n t i  b i z o t t s á g  fölállítása végetti fölterjesztései. — Kiadásá
ban megjelent „Közleményeinek11 IV-ik kötete s az V.-ből az I. füzet, gazdag 
tartalommal; védszárnyai alatt H e n s z l m a n n  Imrének a „székesfehérvári 
ásatások44 czímű jeles munkája ; s közelebb, gr. A n d r á s s y  Manó úr és tár
sai alapítványából „Magyar Műrégészeti Kalaúzt44 fog megindítni.

A „hazai állapotok ismertetésének előmozdítására14 alakúit S t a t i s ti- 
ka i  B i z o t t s á g ,  munkálódása közben, mindinkább meggyőződött arról, hogy 
feladatát csak akkor oldhatná meg teljesen, ha o r s z á g o s  s t a t i s t i k a i  h i v a 
t a l  volna, mely hatósági tekintélylyel s rendszeresen gyüjtené az adatokat. 
Fájlalja, hogy egy ilyennek létrehozása, daczára a Bizottság és Akadémia ez ügy
ben tett lépéseinek, még mindig jámbor óhajtás. Azonban így is törekvék, a be
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küldött hézagos adatok nyomán, czéljai valósításához közelebb jutni. Múlt év
ben leginkább a birodalom s különösen hazánk p é n z v i s z o n y a i ,  a n é p n e 
ve l és ,  végre a b i r t o k r e n d e z é s  és t a g o s í t á s  körébe tartozó adatokat 
dolgozott fel ; a t a k a r ó  kp é n z t á r a k  működését, az adatok hézagos bekül
dése miatt, nem állíthatta kimerítőleg össze, valamint a f ö l d t e h e r m e n t e 
s í t é s i  adatokhoz sem juthatott. Mindazáltal ,,KözleményeibóT‘, melyek a VI. 
kötet befejeztével „ S t a t i s t i k a i  és N e m z e t g a z d a s á g i  czímet nyertek. 
5 füzet, kettő az új folyamból, jelent meg, bő és változatos tartalommal.

A M a t h e m a t i k a i  é s  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  B i z o t t s á g  
munkásságát előnyös színben tűnteti fel „Közleményeinek^ III-dik, terjedelmes 
kötete. Ezenkívül a Bizottság utazásokkal is törekedett czéljai előmozdítására. 
H a n t  ken  Miksa, S z a b ó  József, S c h e n z l  Gruido, K r u s p é r  István és 
K á n i t z  Ákos urak tettek ily tudományos kirándulásokat. 1 864-benutaztak, az 
Akadémia részéről nyújtott könnyítésekkel : Sz a bó  József Magyarország tra- 
chyt-vidékein 5 Ízben, és Olaszországban az Euganaei hegységet kutatta át. 
H a n t k e n Miksa Hontban folytatta geol. tanulmányait ; H a z s l i n s z k y  Fri
gyes Máramarost járta be növénytani tekintetben. — Azonkívül, hogy a mete
orológiai észleleteket S c h e n z l  Guido úr, az Akadémia észleldéjének vezetője 
Budán, folyvást teszi: a Bizottság oda működött, hogy az ország különböző pontjain 
m e t e o r o l o g i a i  é s z l e l d é k e t  hozzon létre, s e végre szükségesnek látta 
e s ő m é r ő k e t  nagyobb számmal rendelni meg kiosztásra. M a y e r  Lambert, 
volt egyetemi csillagász, hátrahagyott észleletei, K r u s p é r  István tag szerkesz
tése alatt, készülnek megjelenni.

A k ö n y v t á r  Európa és Amérika több rendbeli tudományos intézetei
vel fentartott csereviszony által folytonos szaporodásnak örvendett; azonkívül 
főhatóságok, testületek és egyesek szívességéből, olykor becses adományokban 
részesült. A k é z i r a t t á r  gyarapítói közűi gr. S z i r m a y József, S z o n t a g h  
Dániel és K o v á c s  Nép. János urakat emeljük ki. Mr. J e r v i s ,  az 1861-ki 
londoni kiállítás egyik biztosa, Szabó J. tag által, becses térképeket, — D u k a  
Tivadar keletindiai tárgyakat s Körösi Csorna kéziratait, — L á s z l ó  Károly úr 
Közép-Amérikából mahagóni fát ez épülethez, — dr. Be ne Károly úr villany
gépet, — R o c h l i c z  Béla úr australiai fényképeket stb., — S c h e r z e n l e c h -  
ne r  Sebestyén úr mexicói madarakat és csörgő kígyót ajándékoztak, M a d a 
r á s z  Victor úr pedig T h i e r r y  Amadénak általa művészileg készített életnagy
ságú arczképével kedveskedett.

A közelebbi nagygyűlés óta lefolyt p á l y á z a t o k  eredménye követke
ző: a néhai gr. T e l e k  y József alapította 100 arany drámai jutalomra 1864- 
ben pályázott hét vígjáték közűi, mint aránylag legjobb, az ,,Egy nagyrater- 
mett férfiú“ ; — 1865-ben versenyzett tizenöt szomorújáték közűi „A fény ár
nyai ‘ czímű Ion nyertes ; mindkettőnek szerzője S z i g l i g e t i  Ede. A gr. Ka-
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r á c s o n y i  jutalomra 1864-ben pályázott tíz drámai mű közűi egy sem találta
tott érdemesnek a koszorúra.

A jelen nagygyűlésen eldöntött pályázatok s újonnan hirdetett jutalmak 
iránti két jelentés a t. hallgatóság közt szét lévén osztva, szabad legyen csupán 
az eredményekre szorítkoznom.

Az 1858—63 évkörre eso mathematikai nagy jutalom P e t z val Ottó , ,Erő- 
és Géptan44 s Vész  J. Ármin „Felsőbb Mennyiségtan" czimtí munkája közt osz
tatott fel. Amazt dús tartalma, helyes elrendezése, rendszeres és következetes tár
gyalása, könnyen érthető irálya a felvett évkörbeli szakmunkák legjelesbjei közé 
emeli ; a másik munka szoros mathematikai rendszert állít fel s következetesen visz 
ki, — az előforduló származtatásokat világosan és következetesen hozza le, szó
val a tudomány mostani színvonalán áll. — A másod- vagy Marczibányi jutal
mat W e n i n g e r  Vincze „Politikai Számtana" nyerte, mely irodalmunkban új 
jelenség, s ügyes szerkezeténél, gyakorlati fontosságánál fogva kiváló helyet 
foglal el.

Az egy névtelen hazafi ajánlatából Lucanus Pharsaliája fordítására kitű
zött jutalmat a VII. számú pályafordítás nyerte, mint a mely, szövegtanulmá
nya s nyelvbeli derekasságáért, társai közt v i s z o n y l a g  legjobbnak ítéltetett. 
Utána a II. sz. áll, mely tős-magyaros, bár az eredetinél bővebb nyelvéért, a bí
rálók többsége által dicséretre Ion méltatva. Felbontatván jeligés leveleik : a VII. 
számé B a k s a y  Sándor ref. pap, Csanádon, — a II. számé L a k  y Demeter 
prémontrei kanonok, Csornán — neveket tűntetett ki.

A Sámuel-díjat, az 1863-ban megjelent nyelvészeti értekezések közűi 
K r i z a  János „Vadrózsái" I. kötetéhez csatolt „Nehány szó a Székely Nyelvjá
rásokról" czimtí dolgozata, mely tárgyát először ismerteti ily behatóan : — az 
1 864-benmegjelentek közűi B r a s s a i  Sámuel magyar Mondattanának II része 
nyerte el, mely syntaxisunkat első fekteti az élőbeszéd hangsúlyára.

Az Első Magyar x4talános Biztosító Társaság alapítványából vámügyi 
kérdésben kitűzött jutalomra az I. számú pályamunka ítéltetett méltónak, mint a 
mely a másik kettő felett a tárgynak mind elméleti kifejtésében teljesebb és több
oldalú, mind történelmi és statistikai adatokkal földerítésében bővebb és kimerí
tőbb ; s a mellett gyakorlati iránya is kiválólag ajánlja. Felbontatván jeligés le
vele, abból dr. K a u t z  Gyula neve tűnt elő.

A többi pályázatra beérkezett munkák közűi egy sem találtatott a díjra 
érdemesnek.

És most, tisztelt Közönség , vessünk egy búcsu-tekintetet az Akadémia 
sírkertjébe. Megdöbbentő a szám, melylyel ott a gyászemlékek sora növekedett ; 
de megdöbbentőbb azok felirata. A multévi köztílésben olvasott jelentés óta t i z e n 
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ké t  t en  nyugoszszák a holtak álmait; köztük egy, ki még amaz ülésen szava 
lánghatalmával szíveket gyújt vala; — köztük maga is a jelentés-tevő. — K a
z i n c z y  Gábor nyitja meg az elköltözők sorát, mintegy baljóslatul, hogy vesz
teségeink nagyok, pótolhatlanok lesznek ; és követik, kegyetlen változatosság
gal : a fáradhatlan szorgalmú Ré c s i  Emil; a több mint félszázados mivelődé- 
sünkkel egygyéforrt F á y  András ; majd az, kinek fényes múltjáért sírján az en- 
gesztelődés fátyola leng, K ú t h y Lajos ; az egy lobbanó sugárban el is enyé
szett M a d á c h  Imre ; a névkönyvünkben nem, csak sziveinkben olvasható za
rándok, kinek nem adhata sírt a föld, mely méltó koszorúit termette, J ó s i k a  
Miklós ; a még feltörekvő fiatal tehetség, T o r k o s  Sándor; nyelvreformjaink 
érdembabéros veteránja, B u g á t  P á l ;  B a u m g a r t n e r  András, külföldi tag 
a természettudományi osztályban ; honi történelmünk és közjogunk mélyelmű 
búvára id. B a r t a 1 György ; Mé s z á r o s  Imre, philosophiai osztályunk tagja ; 
és végre az, kiről utánam méltóbb ajak fogja elmondani, hogy élete, munkálko
dása, maga egy monumentum, az érez jellem szilárdságával, a gondolkozás vas 
következetességével, munkáinak mű-plastikájával ; egy, bár fájdalom ! csonka- 
félben letört oszlop, de így is örök dísze a halhatatlanság pantheonjának, — 
S z a l a y  László, kinek elvesztése, mint tisztviselőé is, mennyire érzékeny csapás 
intézetünkre, semmi sem hirdeti hangosabban, mint épen az ellentét, hogy én 
állok megürült nyomán !
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EMLÉKBESZÉD SZALAY LÁSZLÓ FÖLÖTT 
B. EÖTVÖS JÓZSEFTŐL.

Mély fájdalommal lépek e helyre ma. A férfiú, kiről szólni fogok, barátom 
volt; s ha azon harminczhét év*e gondolok vissza, melynek eseményei a barátsá
got, melylyel gyermekségünktől egymáshoz ragaszkodánk, nem változtatták 
meg, saját veszteségem eltakarja azt, melyet Szalay halálával a haza szenvedett; 
s midőn arra emlékszem,'mit benne szerettem, háttérbe lépnek szemeim előtt a 
nagy tudós, és hazafi érdemei.

Mélyen érzem én ezt, s ha az Akadémiának felszólítását elfogadtam, hogy e 
legdicsőbb tagjáról én szóljak e gyülekezetben: tettem azért, mert Szalay azok 
közé tartozik, kikről a barátság melegebben szólhat, de nem mondhat a valónál 
többet, s kiknek érdemeit ismerik kortársai, és a jövő nem magasztaló beszédek, 
hanem müveik után ítéli meg, s így nem Szalay politikai és irodalmi érdemeinek 
elsorolása az, mit önök tőlem várnak.

Jeles férfiak életében, főkép olyanoknál, kiket a sors a pálya közepén 
ragadott el, s kik oly korban éltek, midőn feladásukat kevesen fejezhették be; 
nemcsak a törekvéseknek eredménye érdekes, hanem maga a törekvés is. Bará
tom polgári érdemeit mások részrehajlatlanabb mérleggel fontolhatják meg, s 
tudományos munkásságáról mások alaposabb Ítéletet mondhatnak : de nincs sen
ki, ki a czélokat, melyek után Szalay törekedett, nincs senki, ki azon eszméket, 
melyek egész életének irányát meghatározák, nálamnál jobban ismerné.

Ezekről fogok szólni.
En nem azt. a mit Szalay tett, hanem azt fogom elmondani, mit a férfiú 

a k a r t ;  nem törekvéseinek eredményeit, hanem az indokokat, melyek őt azok
nál vezérelték ; magát a férfiút akarnám felmutatni önök előtt : hogy midőn e 
nemesen eltöltött életre visszatekintünk, szivünket lelkesedés töltse el azon czé- 
lok iránt, melyeket egész életének küzdelmei nem érhettek el; hogy midőn nemes 
alakja emlékünkben feltámad,azon tisztelet mellett, melyet a nagy tudós és államfér- 
fiu érdemelt, meleg szeretettel emlékezzünk reá vissza, ki nemcsak tudós, nem
csak dicső, de mi annál több, a szó legszebb értelmében jó férfiú volt; s ha e fel
adatomnak nem felelhetek meg, fogadják azért társaim mégis mély köszönete- 
met, hogy annak megkísérlésére alkalmat adtak.
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A nemzet, midó'n Szalay nevét azon dicsők közé sorozza, kikre nemzedé
künk büszkeséggel hivatkozik, a legszebb jutalmat adá neki, mely után a pol
gár vágyódhatik; a haza első nagy történetírójának egykor talán emléket emel : 
szónoklatom csak az egyszerű koszorú, melyet szerető kezek a barátnak sírjára tesz
nek; de bármi csekély az, s bármii)7 hamar hervadjon el : nekem jól esik, hogy szere- 
tetemnekés hálámnak e jelét sírjára tehetem ; sha a dicsőé földre visszatekintene, 
életének nagyobb emlékei között, melyeket a nemzet ád, — észrevenné a barát
ság e szerény adományát is, és nyájasan fogadná el.

Szalay László született Budán 1813-ban, s itt tölté első gyermekségét.
13 éves korában vesztvén el apját, csak kevés ideig fejlődött ennek fel- 

ügyelése alatt; de a komoly férfiúnak jelleme, a pontosság, melylyel minden kö
telességeit teljesíté, tudományos hajlamai, melyekről több, részint megjelent, ré
szint kéziratban maradt munkái tanúskodnak, s főkép a tiszta hazafiság, mely 
nem hangzatos szavakban, hanem a buzgalomban, melylyel hazafiui kötelessé
geit teljesíté, nyilatkozott, kétségen kívül mély és állandó befolyást gyakorol
tak a gyermekre. S kik Szalay Lászlót közelebbről ismerék, és Szalay Péter ki
rályi tanácsosra visszaemlékeztek, nagyobb téren és fényesebb tehetségekkel, a 
fiúban feltalálták az apának legszebb tulajdonait.

Nevelését anyja vezette, egy budai senatornak leánya, ki férjének halála 
után három fiával maradva, egészen e nehéz föladatának élt, s a hazának három 
jeles polgárt nevelve, azt szépen töltöttebe.

Szalay László mindig fiúi szeretettel ragaszkodott anyjához, s ha életé
nek későbbi szakaiban, ifjú koráról szólva, anyja háztartásának rendjét beszélte 
el, s a takarékosságot említé, melylyel e nő magától mindent megtagadott, s 
mégis, miután látá, hogy csekély nyugdijából fiait jól nem nevelheti, lassanként 
kiadta a kis összeget,melyet férje megtakargatott,s a tőkéket,melyeket ő maga örök
lött, csakhogy fiai vagyon nélkül, de úgy lépjenek az életbe, hogy azt nélkülöz
hessék: akkor a már megőszült férfiúnak szemei könyekbe lábadtak, s ajkai ál
dást mondtak a nemes anyára, kitől szeretni tanult mélyen és igazán, nem nyá
jas szavakkal, hanem áldozatokkal mutatva érzéseit.

Szalay gyermek-korában beteges vala és magába zárkózott, s e hajlamát 
a két év, melyet a fehérvári convictus kolostori csöndében töltött, még inkább 
növelte.

Nagy tehetségei nem nyilatkoztak a túláradó elevenségben, a vidor 
élczben, melyek gyermekeknél ezeknek jeléül vétetnek, sőt még tanulásában 
sem. A pajtások zajgó játékainál s a vizsgákon mások inkább tűntek ki, s még
is volt valami benne, miből felsőbbsége kitűnt. S midőn 1826-ban, 13 éves korá
ban, az egyetembe lépett, nem volt senki köztünk, ki ezt nem érezte volna, s a
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komolyságot, melyet gyermekek pajtásukban legkevésbbé tűrnek, neki meg nem
bocsátotta volna.

Ereztük, hogy e komolyság nem hideg kedélytől jő. Tudtuk, hogy ő, ki 
játékainkban részt nem vesz, és barátságának szenvedélyes jeleit nem adja soha, 
meleg szeretettel ragaszkodik pajtásaihoz, s örömmel, sőt büszkeséggel ismertük 
el felsőbbségét; hisz az, ki már akkor nemcsak a hazai és német irodalomban 
volt jártas, hanem mint iró is saját tehetségeit már megkísérlé, végre is csak paj
tásunk volt, egy iskolába járt velünk, s így valamennyinknek tekintélyét növelé.

Körünkben többen voltak, kik hasonló irányban törekedtek előre. Az 
1825-iki országgyűlés szónoklatai, bármi hiányosan ismerve, sehol nem találtak 
erősebb viszhangot, mint az egyetem ifjú polgársága között, s a szellem, mely 
az egész nemzetet áthatotta, sehol sem ébresztett tisztább lelkesedést.

Ha most, csaknem negyven év után, ezen időszakra visszatekintünk, 
mely a nemzet újabb történetére oly elhatározó befolyást gyakorolt, lehetetlen, 
hogy azon különbség ne tűnjék fel, mely közte és egész későbbi fejlődésünk kö
zött létezik.

Az 1825-iki mozgalom tisztán alkotmányos, a szó legszorosabb értelmé
ben conservativ vala.

A végzet különös kedvezésének tekinthetjük, hogy az alkotmányos vita 
oly kérdések körül forgott, melyek gyakorlatilag csak a népet illették, s hogy a 
nemesség, midőn adómeghatározási és katonaállítási jogát védé, a népnek érdé 
kében szólalt fel. De a vita azért mégis egyedül a történelmi jog alapjain folyt 
Az újabb kor democraticus irányainak nem volt abban semmi része

Egyesek mélyen fájlalva az országnak hátramaradását, belátták okait. 
Hisz Nagy Pál, ki a nemzetet már 1807-ben figyelmezteté a nagy igazságtalan
ságra, melyet elődeinktől örököltünk, az alsó táblának tagja volt 1825-ben is, 
és Széchenyi István akkor foglalta el helyét a felső házban ; de a törvényho
zóknak többsége, s a nemesség, melyet képviseltek, nem osztozott e nézetekben, 
s ha az 1825-diki országgyűlést az 1791 kivel összehasonlítjuk, e tekintetben in
kább visszalépést találunk.

Fentartani alkotmányunkat, mint azt az ősöktől öröklöttük : ez vala ak
kor czélja minden törekvéseinknek, s innen van, hogy a két évnél tovább tar
tott országgyűlés erős politikai pártok alakulásához nem vezetett, s hogy midőn 
az a legnagyobb, vagy legalább a legújabb sérelmek orvoslása után eloszlott, 
az országot politikai tekintetben csaknem egészen előbbi helyzetében találjuk.

Annál nagyobb volt ezen időszaknak hatása más tekintetben.
Midőn a nemzet, históriai jogait védelmezve, múltjára tekintett, s letűnt 

szebb napjait a jelennel összehasonlítá : szivét fájdalom töltötte el, s mit abban 
legkeserűebben érzett, az nem külső állásának süllyedése vala.
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Nem hogy fényes csillaga lejárt, sa haza szebb idejét örökre elmúltnak 
gondoltuk, de hogy sülyedésünkért nem sorsunkat, de magunkat kelle vádolni, 
hogy maga a nemzet szállt alábbra. s elidegenedve saját hazájában nem is érde
mel mást: ez fájt a magyarnak, s mi őt tettre ébreszté, nem hazafiui r e m é n y ,  
de a hazafiui s z é g y e n  vala, melyet múltjára tekintve érezett; s ha ezt, mire e 
körben is bizonyosan sokan elevenen emlékeznek, felhozom, teszem azért, mert 
az egész korszak törekvéseinek magyarázata ebben fekszik.

K ö t e l e s s é g é r z e t é r e  é b r e s z t e n i  a n e mz e t e t ,  s b i z t o s í t a 
ni  n e m z e t i s é g ü n k e t ,  ez volt akkor a hazafiaknak egyedüli törekvése, s 
mert ehez, az akkori viszonyok között, az irodalomnál más eszközünk nem vala, 
ez az ok, melyért a mozgalom, melyet a 25-ki országgyűlés maga után hagyott, 
külsőleg csak az irodalom terén nyilatkozott.

Soha talán az irodalom emelése a hazafiság legfontosabb, sőt egyedüli 
feladatának ily mértékben nem tekintetett, s természetes, ha köztünk ifjak között 
egy egész sereg tolongott a pályára, melyen mindazt feltaláltuk, mi után ifjú ke
délyek vágyódnak : tért, melyen áldozhatunk, nemes érzéseket és dicsőséget. A 
különbség Szalay és közöttünk, kik vele versenyeztünk, csak abban állt, hogy inig 
mi a munkához fogva naponként három 1\ rai költeményben róttuk le a haza 
iránti tartozásunkat, s óriási eposzokat terveztünk, vagy lehetetlen drámákon kí
séreltük meg ifjú erőnket : ő mesterségének komoly tanulmányozásához fogott, s 
mig mi már félig nagy Íróknak képzeltük magunkat, ő készült, hogy azzá le 
gyen. És valóban, ki a Musariumban 1830-ban megjelent kritikai értekezését ol
vassa, melyben tanulmányainak eredményeit rakta le, az meg fogja vallani, hogy 
Ki éves ifjú, ennyire meghatározott tiszta nézetekkel az irodalomról, talán még 
soha sem lépett fel.

Nem feladatom, hogy az egyes költői művekről szóljak, melyek bár ké
sőbbjelenve meg, Szalay fejlődésének ezen korszakából származnak. Nézetem most 
is az, hogy a Bimbók, Alfonz levelei, s Fridrich és Katt kevesebb méltánylást 
találtak, mint mire, főkép irodalmunk akkori állásában, méltók valának. O maga 
azonban soha e műveknek fontosságot nem tulajdonított, s mint fiatalságának 
emlékeit tekinté azokat, melyek nem belbecsök. de az által nevezetesek, a mire 
emlékeztetnek ; sőt még akkor is, midőn e műveket irá, szellemi tehetségeit más 
feladatok foglalták el.

Az iskolai rendszer, mely szerint neveltettünk, számos hiányai mellett 
azon nagy előnynyel birt, hogy az ifjút, mielőtt a jogi, hittani vagy orvosi pá 
lyára határozó magát, a bölcsészeti karban a tudományok különböző ágaival 
ismerteié meg, melyeknek az életben közvetlen hasznát nem vévé, de melyek 
által látköre tágult.

Igen kevés és hiányos vala az, mit ezen úton a philosophia, történelem- 
és természettudományokból tanultunk; de maga az, hogy e tudományok küszö-
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bén átlépve, egy futó tekintetet vethettünk gazdag kincseikre, nagy befolyást 
gyakorolt fejlődésünkre; s ha a hatást tekintjük, melyet egyes tanáraink, főkép 
Horvát István az egész fiatalságra gyakorolt, senki ezen rendszernek e tekintet
ben nagy előnyeit nem vonhatja kétségbe.

Mint másokra, úgy e tanulmányok nagy hatást gyakoroltak Szalayra is. 
csak hogy itt is, mint irodalmi törekvéseiben, máskép. Mig azok, kik körünkben 
a jelesbek valának, egyenlő buzgósággal folytatták tanulmányaikat, de azok
ban a felszínnél nem hatottak mélyebbre : addig ő, a mathematikai és természet- 
tudományokhoz nem mutatva semmi hajlamot, minden tehetségeivel csak azon 
tudományokra vetette magát, melyek az emberi szellem s a társadalom fejlődé
sével foglalkoznak; s mig mi iskolai könyvünket tanultuk, s nálánál fényesebb 
vizsgákat adtunk, addig ő Kant, Fichte, Schellinget, a régi és újabb kor nagy 
történetilóit, s később Savigny és más jogtudósok hires munkáit tanulmányozá,. 
oly kitartással, minő ily ifjúban ritkán található.

0  vala tudósunk, s ha a példát nem követtük is, és zajosabb örömein
ket könyveinkkel nem cseréltük fel : benne tanultuk szeretni a komoly tudo
mányt, s általa ismertük meg az összeköttetést, melyben a tudomány azon tö
rekvésekkel áll, melyek akkor ifjú szíveinket lelkesíték, főkép miután e törekvé
sek czélja megváltozott, s előttünk új, nagyszerűbb kilátások nyiltak.

Mert, habár az 1825-iki mozgalom tisztán hazafiui vala, és csak a régi 
alkotmány fennállását tűzte ki czéljául: kétségtelen, hogy mindjárt az ország- 
gyűlés után Széchenyi nagy szelleme, mely a reformot sürgeté, mindig nagyobb 
körben gyakorolta befolyását; s ki például a hatásra emlékezik, melyet Veszerle 
előadásai a franczia forradalom történetéről már 1828-ban az ifjúságra tettek : az 
nem vonhatja kétségbe, hogy a democratia szellemének első fuvalmai már ak
kor lengék át e hazát.

A reform-törekvésekben még kevesen vettek részt, czéljaik még korlátol
tak, bizonytalanok valának ; de hogy e törekvések léteztek, nőttek, terjedtek, az 
tagadhatlan. Csak alkalom kelle, hogy teljes öntudatra jussanak, s a júliusi for
radalom meghozta azt.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy talán soha esemény ily mély és általá
nos hatást Európában nem gyakorolt, mint ez.

Az első franczia forradalom Európa népeinek egy részét elveinek elfo
gadására készületlenül találta, s kicsapongásai a szabadság legbuzgóbb híveit is 
visszaijeszték. A rövid küzdelemnek, melyben a szabadság a júliusi napokban 
győzött, semmi nem fertőzteté meg tiszta dicsőségét, s míg a reactio elijedve lá- 
tá, mi kevés kellett , hogy minden, mit 15 év alatt fáradsággal épített, halomra 
dőljön, addig a szabadság barátai egy új aera küszöbén láták magukat. A hatás, 
melyet e nagy esemény nálunk előidézett, nem volt forradalmi.

Az 1830-iki országgyűlés egész lefolyása, s még inkább azon állás.
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melyet a nemzet a lengyel forradalom irányában elfoglalt, s mely azon óhajtás
ra szorítkozott, hogy e testvér népet halálos küzdelmeiben segíthessük, eléggé 
bizonyítja ezt; de annál nagyobb volt annak hatása a reform mezején.

Széchenyi, bátran leleplezve hátramaradásunk okait, fellépésével mély be
nyomást idézett elő. De ha sokan szomorúan elismerék is, hogy a kép, melyet a 
múltról s jelenről festett, való, kevesen oszták reményeit, s épen mert nem hi- 
vék, hogy a m a g y a r  lesz,  rósz néven vevék a nagy férfiúnak, midőn kimon
dó, hogy a m a g y a r  nem is vol t ,  s feltakarta sebeinket, melyek a legtöb
beknek véleménye szerint orvosolhatlanok valónak. S ez oka azon ellenzésnek, 
melyet a Hitel és Széchenyi egész működése oly férfiaknál is talált, kik, mint 
Dessewffy József, a szabadság és haladásnak egész életökön át a leghívebb baj
nokai valának, s melyért még mi fiatalok sem fogadtuk fellépését oly lelkese
déssel, minőt az érdemlett.

A júliusi forradalommal és azon eszmékkel, melyeket az terjesztett, a 
helyzet megváltozott. Régi dicsőségünk emlékei helyett ezután tetterő hatja át a 
nemzetet; mig a pártok alakulnak, melyeknek egyike alkotmányunk democrati- 
cus iránybani öntudatos átalakítását tűzi ki feladásául, másika a közeledő veszély 
előérzetében a régi alkotmány védelmére csoportosodik : az ifjú nemzedék, egy 
nagyszerű jövőnek küszöbén látva magát, lelkesedéssel tolong a pályára, mely 
előtte megnyílik.

Kiemelni hazánkat a tespedésből, melybe az sülyedett, — odaállítani azt 
Európa legelső népeinek sorába: ez, mit előbb ábrándnak gondolánk, most le
hetőnek látszott, s ifjú sziveink feldobogtak a gondolatnál, hogy mi is kinyújt
hatjuk kezeinket a valódi dicsőség után.

S így ezen esemény, mely a nemzet újabb fejlődésére már csak azért is a 
legelhatározóbb hatással volt, mert ez alapította meg azon befolyást, melyet 
Francziaország politikai eszméi — sokszor kárunkra — törekvéseinkre gyakorol
tak, ép oly elhatározó befolyással volt az egyesekre is, és nemzedékünk ennek 
hatása alatt lépett az életbe.

Mint kortársaira, úgy Szalayra a júliusi napoknak közvetlenül azon ha
tása volt, hogy magát az 1789-ki nagy forradalom történetének tanulmányozá
sára vetette, s csak e tanulmányok eredményében találjuk a különbséget.

Egész hevében osztá ő is a lelkesedést,- melylyel az örökké igaz elvek, 
mikért a franczia forradalom küzdött, ifjú sziveinket eltölték. Mirabeau és Du
port jellemzése, melyeket a Szónokok Könyvében kiadott, eléggé bizonyítják 
azon tiszteletet, melylyel ezen elvek bajnokai iránt viseltetett; de alaposabb ta
nulmányai meggyőzék őt, hogy az, mi a franczia forradalomban nagyszerű, nem 
a bastille és tuilleriák ostromában s a nép vad kitöréseiben — hanem Franczia
ország politikai és társadalmi átalakulásában kereshető, s hogy ezt nem az által 
érhetjük el, ha Francziaországot forradalmában utánozzuk, hanem csak úgy, ha
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azon nagy férfiak példáját követjük, kik a forradalom zaja között, melylyel a 
múltnak maradványai lerontattak, csöndes munkásságukkal Francziaország s az 
egész újabb társadalom alapjait vetették meg. S így e nagy esemény, mely lel
kesítve hatott valamennyünkre, nála csak a buzgóságot növelé, melylyel tanul
mányaiba mélyedett, és azt, hogy mig tanulmányai eddig inkább általánosak 
valának, azok most kizárólag a politikában s fökép a tör vény tudományban köz
pont osultak; s bátran állítom, hogy nemcsak körünkből, hanem talán soha 18 
éves ifjú nem lépett ki az egyetemből, kinek e tudományok körében ily megál
lapodott nézetei lettek volna.

Nem azért szóltam ily hosszasan Szalay tanuló éveiró'l, mert szivemnek 
jól esik e korra visszatekinteni: de mert jeles emberek életében semmi nem ér
dekesebb, mint szellemi kifejlődésük története; és mert Szalay már akkor az volt, 
ki később maradt:

a hit ,  melylyel sírjába szállt, hogy a magyar nemzetre szép jövő vár;
a m e g g y ő z ő d é s ,  hogy a nemzet feladatát csakúgy oldhatja meg, ha 

a nyugati civilisatióhoz ragaszkodik, s mint múltjában, úgy a jövőben a ci vili - 
satiónak bajnoka lesz ;

az erős e l h a t á r o z á s ,  hogy a nemzet nagy feladataiban tehetsége sze
rint részt vesz, lelkesedéssel tölték már a 18 éves ifjúnak szivét; s ha az útak 
változtak, melyeken később előre törekedett, soha az akadályok, a közönyösség, 
melylyel találkozott, s a nehéz gondok, melyeket a sors vállaira halmozott, őt 
az akkor kitűzött czéltól nem térítették el.

Ha Szalay szivét követheti, már akkor kizárólag a tudományra vetette 
volna magát.

Azok közé tartozott ő, kik nem arra valók, hogy az élet súrlódásai kö
zé vegyüljenek. Már ifjú korában közönyösebb volt a taps iránt, és sokkal ke
vesebbet birt a színész tulajdonaiból, semhogy a nagy színpadon kitűnő szere
pet játszhassék; s ő. ki magáról is a legszigorúbb objecti vitással Ítélt, tudta ezt. 
De a tudományos pálya, főkép akkor, nem biztosíthatá függetlenségét; ezért, fő
kép anyjának engedve, elhatározá magát, hogy közszolgálatba lép, s rövid pat- 
varistaság után, melyet Kölcsey oldalán töltött, mint gyakornok a helytartóta
nácsnál keresett alkalmazást.

Szalay itt, mint mindig, szigorú pontossággal végezé kötelességeit, de 
épen azért érezte, hogy ha e pályán marad, tanulmányairól le kellene monda
nia, s ezért, nem tartva vissza a kilátások által, melyeket előtte József nádor pár
tolása nyitott meg, rövid szolgálat után letéve vizsgáját, mint ügyvéd lépett fel, 
azon meggyőződésben, hogy azt, mi mérsékelt igényei mellett szükséges, köny- 
nyen megszerezve, ezen úton a jogtudományban is, melyet még mindig fő-fel
adatának ismert, legjobban haladhat előre.

S mi ezt illeti, reményei teljesültek is. Magán és büntetőtörvényeink hiá
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nyai az ügyvédi gyakorlat közben még világosabbakká váltak előtte. A praxis 
még inkább meggyőzte őt a reformok szükségéről, de maga e praxis nem elé- 
gítheté ki vágyait.

A jognak teljes ismerete, a kitartó szorgalom, mely az egyes esetet min
den részleteiben tanulmányozza, az éles felfogás, mely azt az általános jogelvek
re alkalmazza^ azon lelkesedés, melylyel az ügyvéd, az egyes esetben a jog ál
talános sértését látva, mindent elkövet, hogy azt helyrehozza : mindezek meg
voltak Szalayban, s kik azon hatalmat ismerik, melyet ő mint szónok nem ’iang 
zatos szókötések, hanem mély felfogása és ellenállhatlan logikája által ha Iga
tóira gyakorolt, el fogják ismerni, — hogy Szalay, oly országban, hol az eljárás 
nyilvános és szóbeli, az ügyvédi pálya első csillagai között ragyogott volna ; de 
nálunk akkori időben e tulajdonok, melyekkel birt, azokat, melyek nála hiá
nyoztak, nem pótolhaták ; és kik Szalayt ismerék, csak helyeselhették elhatáro
zását, melylyel, kevés évi gyakorlat után, e pályáról is lelépett, mely — mert 
azt lelkiismeretesen folytatta — szinte csaknem minden idejét vette igénybe. 
Mint az arany, mert felette nehéz és becses, nem való arra, hogy házi eszközre 
használtassák ; úgy vannak egyéniségek, kiket épen legnemesebb tulajdonaik a 
mindennapi élet súrlódásaira alkalmatlanokká tesznek, — és Szalay ezek közé 
tartozott.

De a rövid idő, melyet az ügyvédi pályán töltött, azért nem maradt be
folyás nélkül egész életére.

Főkép oly időszakban, midőn egész nemzeteket politikai átalakulásuk vá
gya ragadt meg, a reform mezeje ellenállhatatlan csábbal bir az egész fiatalabb 
nemzedékre ; de a nemes lelkesedésnek practicus haszna az egyeseknél attól függ, 
hogy azon roppant feladatból, mely az egész nemzeté, egy bizonyos meghatározott 
részt választva maguknak, kizárólag ezen dolgozzanak, s e z  va la  az, m it 
S z a l a y  ü g y v é d i  t e v é k e n y s é g é n e k  k ö s z ö n h e t e t t .

Jogunknak alaposabb tanulmányozása, melyre ügyvédi gyakorlata neki 
alkalmul szolgált, meggyőzte őt, hogy a szomorú állapot, melybe jogtudomá
nyunk F r a n k i g  sülyedett, s mely gyakorlati jogunkra is oly károsan hatott, 
íőkép azon, a nemzeti hiúság által ápolt előítéletből eredt: h o g y  a „ m a g y a r  
j o g v i s z o n y  o l y  va l a mi ,  m i n e k  e g y é b  j o g o k b a n  s e mmi  e l ő z 
mé nye i ,  s kül ön ,  e g y é b b e l  s e mmi  k a p c s a i  n i n c s e n e k ,  mi  Eu
r ó p á b a n  e g é s z  k ü l ö n  áll ,  s v a l a m i n t  a j o g i  e s z mé k  á l t a l á n o s  
k i f e j l ő d é s é r e  s e mmi  b e f o l y á s t  nem g y a k o r o l t ,  ú g y  a z o k t ó l  
e g é s z e n  f ü g g e t l e n ü l  f e j l ő d ö t t  és f e j l ő d h e t i k  e z u t á n  is. H o 
l o t t  a t é n y e k  e l f o g u l a t l a n  t a n u l m á n y o z á s a  a z on  m e g g y ő z ő 
d é s r e  v e z e t ,  h o g y  a j o g i  t ö r v é n y h o z á s  m e z e j é n  s z i n t ú g y ,  
mi n t  a l k o t m á n y o s  k i f e j l ő d é s ü n k b e n ,  h a z á n k  és E u r ó p a  más  
o r s z á g a i  k ö z ö t t  m i n d i g  k ö l c s ö n ö s  h a t á s  l é t e z e t t ,  s h o g y  ha-
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z á n k  n y u g a t i  E u r ó p a  más  m í v e l t  o r s z á g a i n á l  v a l a m i v e l  e l ő b b  
v a g y  h á t r á b b  ál l t ,  de v e l ő k  m i n d i g  egy i r á n y b a n  h a l a d ó t t . “ 

/Mi az egyéniségekről áll, s mit Groethe, a legélesebben kinyomott egyéni
ségeknek, a legeredetibb szellemeknek egyike,magáról mond: áll az nemzetekről 
is, hogy bár mennyit beszéljünk eredetiségökről, az, mi egészen sajátjok, igen 
kevésből áll, s azon különbség, melyet köztök, és mások között észreveszünk, 
csak onnan ered, mert a közös eszmét saját egyéniségök szerint dolgozták fel, s 
a közös irányban saját természetűk szerint haladtak./^

Az ellenkező nézet, ha az a tudomány körében marad, csak tévedés ; de 
sokkal károsabb, ha az a praktikus élet mezején alkalmaztatik s azon meggyő
ződésre vezet, hogy valamely nemzet magát elszigetelheti, sőt, hogy csak ez 
által biztosíthatja nemzeti sajátságainak önálló kifejlődését.

Mint a polgári élet körében minden nagyobb eredmény csak az által 
érethetik el, ha több egyéniség egy közös czélra működik : ligy az emberiség 
haladása csak a népek hasonló közreműködésének eredménye ; s a mely nép a 
közösségből kilép, melyet a nyugati kereszténység a népek között előidézett, s 
melynek újabb civilisatiónkat köszönjük, az tevékenységének azon mezején, me
lyen ezt teszi, rögtön elmarad és hanyatlik. S ez történt a jog tekintetéből nem
zetünkkel.

Ha hazánk jogviszonyait, vagy egyéb institutióit tekintjük azon száza
dokban, melyek nemzetünk fénykorát képezik, köztök és más európai intézvé- 
nyek között a legnagyobb rokonságot találjuk, s ha ez később megváltozott, az 
ok a török uralomban rejlik, mely által fejlődésünk erőszakosan félbeszakíttatott, 
úgy, hogy az, mi institutióink eredetiségének tartatott, sokban csak annak jele, 
hogy hátrább maradtunk, s egyszersmind legnagyobb akadálya haladásunknak. 
— Mert valamint a mivelődésnek közös foka szükségkép egy bizonyos közössé
get idéz elő a népek politikai és társadalmi viszonyaiban is: úgy oly nép, mely 
társadalmi viszonyaiban és politikai institutióiban másoktól eltér, soha nem ve
het részt az általános haladásban sem.

Ezen nézetből indulva ki, s belátva mélyebb tanulmányaiból, hogy a ba
jokon, melyek jogviszonyainkban léteznek, egyes javítások által segíteni nemlehet, 
Szalay azon meggyőződésre jutott, hogy valamint jogi viszonyaink reformja min
den haladásnak feltétele: úgy ez csak úgy lehetséges, ha egész jogunkra kiter
jed ; s így -— ámbár távol azon kíméletlenségtől, melylyel a radicalismus az ál
lamot bizonyos elvek szerint construálja, senki a békés, fokonkénti haladást ná
lánál inkább nem óhajtá: e téren ily haladást nam tarta lehetségesnek.

Miután századokig félbeszakasztva fejlődésünkben, jogviszonyaink a kor 
szükségei szerint fokonként át nem idomulhattak, és Szalay belátta, hogy hitel
törvényeink javítása, — melyet Széchenyi a haladás feltételének tekintett, az 
aviticitás megszüntetése nélkül lehetetlen, s ez, ha azt a birtokképesség általá-
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nosítása nem előzi meg, az egész birtokos osztályt megrontaná, s egyáltalá
ban üdvös eredményeket csak úgy idézhet elő', ha egyszersmind egész eljárá
sunk és törvénykezésünk rendszerét megváltoztatjuk : nézete szerint bajainkon 
csak gyökeres reform által, csak úgy segíthetünk, ha minden jogviszonyainkat 
azon elvek szerint, melyek Nyugat-Európa civilisált országaiban általánosan el
fogadtattak, egészen átalakítjuk, s e z t t ű z t e  ki  m a g á n a k  f e l a d a t u l .  
Erezve nehézségeit, tudva, hogy az egyesnek törekvései egy ily czél elérésére 
elégtelenek, és sokszor kétkedve saját képességén, de ernyedetlen buzgalommal, 
mert át volt hatva feladatának szükségétől és nagyszerűségétől, s ennek akarta 
szentelni egész életét, tanulmányai, egész irodalmi munkássága és utazásai erre 
voltak szentelve.

Látszólag a siker, mely Szalay munkásságát követte, igen csekély vala. 
A Themis és az általa s nehány barátainak társaságában kiadott „Budapesti 
Szem lem elyben a codificatióról irt értekezéseit közié, oly kevés támogatásban 
részesültek, hogy mindkét vállalattal már a második füzet után fel kelle hagy
nia. Nagy olvasó körrel, mely az írónak nevét zajjal hirdeti, sneki anyagi hasznot 
szerez, Szalay nem dicsekedhetett. De kétségtelen, hogy ezen dolgozatai azoknál, 
kik közügyeinkkel alaposabban foglalkoztak, nem maradtak hatás nélkül, s leg
alább e körben figyelmet gerjesztettek a fiatal tudós iránt, ki mellőzve mindent, 
mi által mások hatni iparkodtak, csak eszméinek egyszerű, s a lehetőségig vilá
gos előadásától várta azoknak győzelmét ; és ennek vala köszönhető, hogy mi
dőn 1840-ben a fogházjavításnak ügye szóba jött, s az országgyűlés a küldött
ségnek, melyet erre kinevezett, büntetőtörvényeink és eljárásunk revisióját tette 
kötelességévé: azon férfiak, kik e nagy munkával megbízattak, jegyzőjüknek 
Szalay Lászlót választották, ki az 1840-ki országgyűlésen jelen nem lévén, a vá
lasztmány tagja nem vala, — neki ez által alkalmat adván, hogy azon eszméket, 
melyeket eddig csak a tudomány körében fejtegetett, a gyakorlati törvényhozás 
mezején alkalmazza.

Kik e választmányban részt vettek, ismerik azon érdemeket, melyeket e 
téren szerzett, és tudják, hogy ha annak munkálatai a külföld s főleg Németor
szágnak első tudósai által a törvényhozás ezen ágában nagy haladásnak ismer
tettek el, ez részben neki köszönhető. Nem kisebb volt azonban a hatás, melyet 
ezen tevékenység magára Szalayra gyakorolt.

A személyes viszony, melybe azon férfiakkal lépett, kik akkor politikai 
feljődésünk élén álltak, s kikkel most naponként érintkezett, élénkítve hatott tehet
ségeire, és tágítá látkörét.

Mit a jogról régen érzett, hogy annak egyes részeit javítani nem lehet, 
ha csak a reformot az egészre ki nem terjesztjük, az most általános meggyőző
désévé vált, midőn, a büntető-törvénykezésről tanácskozva, az összeköttetést tapasz- 
talá, melyben az egyéb politikai intézvényeinkkel áll; s valamint előbb belátta,
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hogy minden haladás, még az anyagi kifejlődés mezején is lehetetlen, ha azt jo
gi viszonyaink átalakulása meg nem előzi : úgy most világos lett előtte, hogy 
jogi és törvénykezési viszonyaink gyökeres megjavítása lehetetlen, ha politikai 
állapotaink a régiek maradnak. Mert ki tehetné fel, hogy ha a bírói és közigaz
gatási teendők, mint azt akkori megyei rendszerünk magával hozá, összezavar
tatnak, az igazság gyors kiszolgáltatása lehetséges, vagy hogy a törvény előtti 
egyenlőség, s a jury, melyet Szalay az eljárás legtökéletesebb formájának tar
tott, hazánkban alkalmazható, ha a nemesi privilégiumok tömege és úrbéri vi
szonyaink megmaradnak, s minden politikai jog csak mint kiváltság élveztetik. 
S azon arányban, melyben ezen meggyőződés benne erősebbé vált, s az általános 
helybenhagyásból, melylyel a választmány munkálata az egész országban fogad
tatott, azt tapasztalá, hogy a nemzet a jogegyenlőség elvének elfogadására meg
érett: erősbbé lett azon határozata is, hogy tevékenységét, melyet eddig csak a 
jogi viszonyok reformjának szentele, tágabb körökre terjeszsze ki, s ez birá őt 
arra, hogy Korpona városának felhívását, mely őt 1843-ban követének válasz
totta, elfogadja.

A befolyás, melyet a polgári elem hazánkban akkor gyakorolt, mint 
önök tudják, abban állt, hogy a városi követek együttvéve egy szavazattal bír
tak. Azonban Szalay, mint e hon egyik legkisebb városának követe is, két nagy 
dolgot nyert ezen állásában.

Helyet, honnan szavát az egész haza meghallhatá, és azt, hogy mint vá' 
rosi követ, már állásánál fogva azon ügynek védelmére hivatott fel, melytől, sa
ját meggyőződése szerint, a hon szebb jövője függött.

És Szalay így fogta fel állását. O nem egy kis felföldi város küldöttjének 
tekinté magát, ki városának törvényhozási kiváltságaiért küzd, nem a városi 
polgárság képviselőjének. „Nincs többé szó (mondá 1843-ban sept. 27-én tar
tott beszédében) nehány városi votumnak rehabilitatiójáról, hanem szó van egy 
uj elemnek a törvényhozásba befogadásáról. S ezen elem, mert a jelen szüksé
geknek, a kor követeléseinek tolmácsa, az időnek nagy chemiai processusában 
a többieket fel fogja olvasztani" s ő ezen elem, az egész 4-ik rend képviselőjé" 
nek tekinté magát, s ennek jogaiért küzdeni ismeré feladatának.

„Midőn hiszem és óhajtom, (így szól ugyan e beszéd folyamában tovább), 
hogy Magyarország jövendője a tiers état formáiban nyilatkozzék, ezen szó alatt, 
adott idő lefolyása után, az összes nemzetet értem, s nem értem, nem fogom ér
teni soha a rőf és mérőserpenyő—magokban véve igen tisztességes dolgok — túl
nyomó befolyását. Nem akarom, hogy teremtessék egy új osztály, számtalan 
heterogenitásaink öregbítésére; hanem szívemből óhajtom: alakuljon oly osz
tály, mely a többieknek szögletességeit lesimítsa, mely bennük felolvaszszon 
mindent, mi nem korunkba való."
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„Lesznek, kik talán úgy fognak vélekedni, hogy igen távol jövendőről 
szólok; én nem hiszem oly távolnak. Óriási lépésekkel közeledünk e czél felé.“ 

„A szőnyegen levő reformkérdésekben első szemét látom azon láncznak, 
mely minket egy nagy, életrevaló egészszé olvaszszon. S ennélfogva óhajta
nom kell, hogy az itt megállapítandók, részszerint az által, hogy elfogadunk 
mindent, mit a haladás eszméi, a kor szükségei követelnek, részben természetes 
csatornául, részben mintául szolgáljanak az ország egyéb elemeinek annak ide
jében befogadására, kiképzésére ; s mert kimondottam ezen óhajtásomat, kimon
dom véggondolatomat is, meglehet nem alapos, de mindenesetre lelkiismeretes 
megfontolásnak eredménye. (Valamint, ha már emelkedik a mű, a művész össze 
szokta törni mintáját, úgy nem gondolok vele, ha unokáink, vagy unokáink
nak unokái össze fogják törni a mintát.) Mert nem municipalis ország képében 
látom a nagygyá lett hazát : nem hiszem, hogy municipalis foederalismus le
gyen a végczél. Megismerem, és hálás szívvel ismerem meg, hogy municipalis 
alkotmányunknak köszönjük fenmaradásunkat, mikor még nem ébredtek ön
tudatra a különféle érdekek ; de nem hiszem, hogy neki köszönhetnők valaha 
statussá fejlődésünket. Az nap, mikor az országgyűlés valósággal fogja képvi
selni az összes nemzetet az országgyűlésen : nem karokat és rendeket, nem me
gyéket és városokat, hanem képviselőket, az egy nemzet képviselőit fogjuk látni.“ 

Hosszasabban idéztem Szalay szavait, mert tisztán kijelölik az álláspon
tot, melyet hazánk közügyeiben elfoglalt ; az elveket, melyek törekvéseinek 
irányt adtak; a programmot, melyhez hív maradt.

Mit Magyarország egyik legkisebb kir. városának követe azon időben, 
midőn az egész polgári rendnek együttvéve egy szavazata volt, az országház 
termében elmondott, s mi akkor meglepetéssel fogadtatott, többek által talám 
mint annak bizonysága, hogy a tudós a practicus élet mezejére nem való : az, 5 
évvel később, az 1848-diki törvények alapjává vált. Soha az események az 
egyes gondolkozónak állításait fényesebben nem igazolták. S ha a tudomány 
legszebb dicsősége az, hogy a létező helyzetet helyesen fogva fel, az irányt, me
lyet haladásunkban követni fogunk, előre meghatározza: senki Szalaynak ezen 
dicsőségét nem vonhatja kétségbe.

De Szalay nem csak tudós vala.
Senki nem állítá a tudományt magasabbra, nagy hivatását nálánál ko

molyabban senki nem fogta fel ; de volt valami, mit ennél magasabbra állított : 
a p o l g á r n a k  k ö t e 1 e s s é g e i t; s bár megelégedését csak a tudományban 
látva, a közélet felé vonzódva nem érezé magát, úgy vala meggyőződve, hogy 
az eredmény, melyet a tudomány mezején előmutathat, senkit nem ment fel azon 
kötelességektől, melyekkel hazájának tartozik.

Szalay nézete szerint a tudomány, mint minden képességeink, csak arra 
adatott, hogy emberi feladatunknak eleget tegyünk.
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Nem az adja a tudomány értékét, mert sok előítéleten túl emel, s való 
becse szerint méltányolva mindent, valóban szabaddá tesz, s oly élvezeteket 
szerez, melyekről a tömegnek fogalma sincs. A magános tudós, ki önösségében 
mindent megvet, irigység tárgya lehet, de tiszteletet nem érdemel, úgy nem, mint 
a gazdag, ki arany zsákjait őrzi. A tudomány becse azon hatásban rejlik, me
lyet az életre gyakorol ; a tudósnak dicsősége, mint minden való dicsőség, ab
ban áll, hogy embertársainak jóllétén s nemesítésén dolgozik, abban, hogy tu
dományát szövétnekül használja, melylyel kortársainak homályos utait felvilá
gosítja,— fegyvernek, melylyel legszentebb érdekeikért küzd, — kincsnek, me
lyet javukra osztogat. A nagy ész csak akkor érdemli tiszteletünket, ha nagy 
kedélylyel párosul.

Szalay így fogta fel feladatát.

S mentül erősebben meg vala győződve arról, hogy hazánk állapotai 
jobbra csak azon feltételek alatt fordulhatnak, 'melyeket idézett beszédében ki
jelölt: annál inkább kötelesnek érzé magát, elkövetni mindent, hogy elvei
nek győzelmet szerezzen.

Hazánk, — mint baráti beszélgetésben többször mondá, — nincs oly ál
lapotban, hogy bármily gyermekének tettleges szolgálatát nélkülözhetné. A ma- 
gyár ember nem engedheti magának a csendes élvezetet, melyet a tudós köny
vei között elmélkedéseiben talál. Nekünk nemcsak keresni kell az igazságot, de 
küzdeni érte, küzdeni, habár előre látjuk, hogy a síkon, melyre szádunk, győze
lem helyett csak sebeket várhatunk. Oly korban születtünk, midőn az, a mi 
volt, feltarthatlanná vált, s melyben az új viszonyok, melyek után törekednünk 
kell, még nem létesíthetők. S egy átmeneti korszaknak emberei nem tűzhetnek 
ki magoknak más feladatot, mint hogy a jövőt előkészítsék, és azon eszmék ter
jesztésén dolgozzanak, melyeknek általános elfogadásától hazánk szebb jövője 
függ. S ezen meggyőződés birta őt arra, hogy 1844-ben, midőn a Pesti Hirlap 
szerkesztése neki ajánltatott, azt elfogadja.

Politikai és socialis viszonyaink oly egészen megváltoztak, hogy azon 
kérdésekről, melyek felett akkor szenvedélyesen vitatkoztunk, most nyugalom
mal ítélhetünk, s mégis ezen idő elég közel fekszik hozzánk, hogy akkori hely
zeteinkről, sőt még érzelmeinkről is tiszta fogalmunk maradt, s hallgatóim között 
sokan emlékeznek még a viszonyokra, melyek alatt Szalay a Pesti Hirlap szer
kesztését átvevé.

Ismertük a férfiút, ki a „Pesti Hirlap‘‘-ot alapítá, s mindazokra, kik e hazá
ban a szabadságért küzdöttek, akkor elhatározó bofolyást gyakorolt. Azon tu - 
lajdonok, melyekkel Kossuth Lajos, mint iró is bírt, s melyek őt főkép a jour- 
nalistica mezején utánozhatlanná tevék, már magában véve nehézzé tették an
nak állását, ki a lapot utána átvevé, de mennyivel inkább akkor, midőn a lap
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most oly elvek s nézetek terjesztésére szolgált, melyek iránt a nagy közönség 
nem lelkesült, sőt melyeket, hazánk akkori helyzetében, veszélyeseknek tartott.

Csaknem általános volt a meggyőződés, hogy alkotmányunk fentartását 
egyedül megyei szerkezetünknek köszönjük, s az 1823-ki események megerősí- 
ték a nemzetet ebben. — A nemzet erkölcsei a legszorosabb kapcsolatban áll
tak ezen institutióval; azok, kikben szabadságunk legkitűnőbb bajnokait tisztel
tük, ennek védelmében őszültek meg; s midőn a „Pesti Hírlap“ Szalay vezetése 
alatt mégis megyei rendszerünk hiányainak kijelölését tűzte ki czéljául, s mint 
alkotmányunk egyedül biztos garantiáját, a parlamentalis kormányt állttá fel, 
bizonyosan oly czélt tűzött ki magának, melynek elérésére kevés kilátás mu
tatkozott.

Nem szólok Szalay journalistikai tevékenységének irodalmi érdemeiről. 
0  magae téren kevés bizalommal volt saját képességéhez, s öntudatlanul alkotta 
a kis mesterműveket, melyek a legjobbak közé tartoznak, miket az irodalom e 
nemben előállíthat; de ki czikkeinek egész sorát, melyet publicistái dolgozatainak 
czíme alatt egybegyűjtve kiadott, végig olvassa, fel fogja ismerni, hogy talán 
soha több s nagyobb fontosságú politikai kérdés ily alaposan egy ember által nem 
tárgyaltatott.

Tisztán irodalmi szempontból a hirlap talán nem felelt meg minden kö
veteléseknek. A tömör , csaknem lapidaris irály , melyben Szalay czik- 
keit szerkeszté, nélkülözte azon könnyűséget, mely a hírlapirodalomban kíván
tatik; s miután ennek feladata az, hogy a jelennel foglalkozva a nap szükségei
nek feleljen meg, nem az, hogy kizárólag a jövőt tartsa szemei előtt s ennek út
jait készítse elő, — így nem is bámulhatjuk, hogy a „Pesti Hirlap1 ‘ olvasó kö
zönsége, mióta az Szalay kezébe ment át, megfogyott, s azok is, kik e laphoz 
hívek maradtak, többször panaszkodtak, hogy e lap, mióta szerkesztősége meg
változott, érdekességének nagy részét elvesztette. A mesterségben, mely a tár
gyat mindig feltalálja, melylyel a közönségre hathatunk s róla leghatályosabban 
szólni tud , senki Kossuth Lajossal nem versenyezhetett. Szalay maga a vádak
ra, melyek ellene e szempontból emeltettek, kedélyes humorban csak azt jegyzé 
meg, hogy azok olyanok, mintha a katonát, ki egész életén át a tüzéreknél vagy a 
sorgyalogságnál szolgált, midőn a körülményektől kényszerítve lóra ül, s az el
lenséget így támadja meg, azért gáncsolják, mert a hadsereg leghíresebb huszár
ja mellett ügyetlen lovasnak látszik, holott a kérdés nem az: jól vagy rosszul ül-e 
lován, hanem az, szükséges volt-e, hogy felüljön, s hasznos szolgálatot tesz-e így is ?

Szalay nem dicsőséget keresett a journalistika terén, s mint mindig, mire, 
fájdalom,sok alkalma vala,úgy most egykedvűséggel tűrte volna,hogy érdemei nem 
ismertettek el. Az, mi a nemes férfiúnak szivét néha keserűséggel töltötte, nem az
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iró sértett hiúsága volt, hanem azon mód, melylyel fellépése egyesektó'l meg- 
itéltetett.

Szalay valamint végczéljaiban, úgy a legközelébb teendők iránt egészen 
megegyezett az ország nagy szabadelvű pártjával. Valamint ez végczélkint az or
szág kormányának teljes függetlensége és felelőssége után törekedett: úgy Sza
lay sem vonta kétségbe, hogy mig alkotmányunknak más garantiái nem lesz
nek, megyei szerkezetünkhez kell ragaszkodnunk. De mig az ország nagy sza
badelvű pártja a kormány felelősségét oly valaminek tekinté, mi alkotmányunk 
szükséges következése ugyan, de a létező viszonyok alatt még s o k á i g  kivi
hetetlen, s mig ez megyei szerkezetünkben oly institutiót látott, mely visszaélé
seitől megtisztítva, e z e n t ú l  is alkotmányunk biztos garantiája s a  haladás
nak hatalmas eszköze lehet: addig Szalay, meggyőződve arról, hogyT a fennálló 
viszonyok feltarthatlanok, e l j ö t t n e k  v é l t e  az i dőt ,  hogy az elméket a 
nagy változásra, melyet előre látott, előkészítsük; s azért kijelentve, hogy me
gyei szerkezetünkhez addig, mig jelen viszonyaink tartanak, mint alkotmányunk 
egyedüli garantiájához ragaszkodnunk kell, egyszersmind kimondá világosan, 
hogy ezen institutiót nemcsak kinövéseiért, de lényegénél fogva sem tartja olyan
nak, mely egy valóban alkotmányos népnek egyedüli garantiájául szolgálhatna; 
s ez az, mi által nézetei az ország nagy szabadelvű pártjának nézeteivel egye
nes, s az élénkség mellett, melylyel politikai vitatkozásaink akkor folytak, sok
szor elkeseredett ellentétbe jutottak.

Az alkotmányos élet feltételeihez tartozik, hogy erős meggyőződések lé
tezzenek, s hogy midőn a haza java forog kérdésben, minden más tekintetet félre
tegyünk; s azért a szenvedély, melylyel a közügyek tárgyaltatnak, saz igazság
talanság, melylyel a pártok egymásról néha Ítélnek, nem lephet meg senkit. De 
vajon ki az, ki, midőn az igazságtalanság őt sújtja, fájdalom nélkül tűrhetné el azt?

Szalay tudta, hogy dicsőséget csak a jövő adhat, s nem vágyódott a hir 
után, melylyel a jelen kegyenczeit dicsőíti.

De ki viselheti el türelemmel a pöffeszkedést, melylyel a középszerűség_
mert a járt utón maradva nem téved — saját csalhatatlanságát hirdeti ? Ki lát
hatja harag nélkül a tömeget, mely hazafiságával keresetet űzve a nép körül to
long, s udvaronczok módjára a nép minden gyöngeségeinek hizeleg ? S ha be
csületes ember, ki a szabadságnak lobogóját követte mindig, mert nem viseli a 
szabadelvüség bérruháját, s a hazafiságot szivében hordozza s nem ajkain, — 
pillanatokra elkeseredik, midőn gyanúsítva s mellőzve látja magát, mert hazá
jának javát a nép pillanatnyi kegyénél többre becsüli; s ha Szalay, midőn leg
tisztább szándékai félremagyaráztattak, midőn sokan, kiket ő barátainak tartott, 
tőle visszavonultak, sokan tevékenységét a hazára nézve károsnak hirdeték , 
néha kétkedni kezdett, — nem elveinek helyességén, de azon — nem lett v< 1-
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na-e jobb, ha a politikai pályától egészen távol tartja magát: vajon bámulhat
juk-e ezt?

A férfiasság nem abban áll, hogy a fájdalmat ne érezzük, hanem abban, 
hogy keserűségét ismerve, nyugodtan viseljük el; s nem az érdemli a polgári 
koszorút, ki a közvélemény iránt közönyös, hanem ki polgártársainak szeretetét 
a legfóbb kincsnek tartva, azt, ha kell, a hazának áldozatul hozza. És ezen érde
met senki Szalaytól meg nem tagadhatja. Mint a hajó, mely a szélben meghajló 
árboczokkal s ingadozva a habok között változatlanul folytatja útját, — ilyen 
vala 6', érezve minden csapást, s megindulva, de biztosan folytatva irányát az el
lenséges elem között, azon következetességgel, melyet a legerősebb meggyőző
dés is csak azoknak ad, kiket erős kötelességérzet lelkesít.

A journalistika mezején, s később miután a „Hirlap^ vezetését Csengery 
Antalban méltó kezekre bízván, azt csak dolgozataival támogatá, a Szónokok és 
Statusférfiak Könyvében, hol azon férfiakat jellemzi, kiknek a parlamentaris kor
mány elveinek kifejtése legtöbbet köszön, társalgásaiban és kiterjedt levelezésé
ben minden törekvései ez egy ez ólra voltak irányozva, egész tevékenysége ab
ban központosuk. Sha azoknak száma, kik az annyi visszatetszéssel fogadott el
veket magukéinak vallák, naponként szaporodott, s mindinkább terjedett a meg
győződés, hogy hazánk állami önállása nem a megyei rendszer, hanem csak füg
getlen magyar kormány által biztosítható; s ha minden lépés, melyet a nemzet a 
haladás ösvényén tett, azon irányban történt, mely ellen előbb az összes közvé
lemény tiltakozott : ez kétségtelenül csak az ő tevékenységének és kitartásának 
vala köszönhető, melynek eredményeit egész nagyszerüségökben azonban csak 
az 184S-ki események mutatták meg.

Mert midőn a nemzet, megszabadulva az akadályoktól, melyek óhajtásai
nak eddig útjában álltak, szabadon határozhatott jövője felett, s háromszázados 
küzdelmek után önállásának teljes birtokában látva magát, ennek biztosí
tékait meggyőződése szerint választhatá magának: nem Szalay elvei voltak-e 
azok, melyeket egyhangúlag elfogadott, ugyanazon elvek, melyek nehány év
vel ezelőtt az egész hazában viszhangra alig találtak ; s melyek most nem talál
tak ellenmondásra? Van-e valaki, ki tagadja, ki csak kétségbe vonhatná, hogy 
a kormány felelősségének elve s a képviseleti rendszer az 1848-diki törvények
ben ily szabatosan formulázva nem állítattak volna fel, ha Szalay a nemze
tet ezen elvek elfogadására elő nem készíti, ha megyei szerkezetünk s az egesz 
kormányrendszer hiányait felfedezve, évekig tartó törekvéseivel nem győzi meg 
arról, hogy az újabb kor alkotmányos és socialis haladásaiban részt csak úgy 
vehetünk, ha azoknak föltételeit fogadjuk el.

Kevesen voltak, kik a zajban, melylyel a nemzet uj állását elfoglalta, a 
szerény tudósról megemlékeztek; az élczekkel s gyanúsításokkal, melyekkel a 
doctrinarius előbb illettetett, elhangzott neve is, és a tömeg tapsai között az ő

5*



36 EMLÉKBESZÉD SZALAY LÁSZLÓ FÖLÖTT.

elveinek mások ülték diadalát ; de azt, hogy azl848-diki törvényeknek, melyek
hez a nemzet, mint új aranybullájához ragaszkodik, ő vetette meg alapjait ; hogy 
a haza e nagy vívmányánál minden egyesek között neki köszön legtöbbet: ezen 
öntudatot tőle nem veheté el senki, és ő keserűség nélkül «ngedé át mások
nak a babért, megelégedve az eredménynyel, mely, mint akkor hittük, a hazá
nak egy szebb jövőt biztosít.

És ha Szalay első pillanatban megdöbbent is midőn azt, mit előbb hosszú 
törekvéseknek biztos, de nehezen szerzendő jutalmának gondolt, oly egyszer
re, csaknem küzdelem nélkül elérve látá: miért kétkedett volna a nagy átala
kulás üdvös eredményein ?

A sérelmek hosszú sora, mely nemzedékről nemzedékre szállva, arra 
kényszerített, hogy egész tevékenységünket a múltnak orvoslására fordítsuk, 
nem volt-e végre befejezve? A nemzet önállása, melyért századokig küzdött s 
tanácskozott, nem volt-e végre biztosítva? S ha jelen helyzetünkben még sok vala, 
mi a hazafiak vágyait nem elégítheté ki : nem volt-e most a haza sorsa saját ke
zünkbe adva? azoknak kezébe, kik azt szereték s érte minden áldozatra készek
nek érezték magukat? A veszély, melylyel a birodalom többi részeiben uralko
dó absolut kormányrendszer hazánk alkotmányosságát egykor fenyegeté, nem 
létezett többé; s a nagy egységi mozgalom, mely egész Németországot lelkesíté, 
biztosságot látszott nyújtani, hogy az unificatio utáni törekvés, mely az osztrák 
birodalomban a német császárság megszűntével kezdődött s nemzeti önállásun
kat fenyegeté, — ezentúl lehetetlenné vált.

Szalay sokkal higgadtabban Ítélt viszonyainkról, semhogy a nehézségek 
iránt magát ámította volna, melyek a hazát környezék. — Tudta, hogy az 
1848-iki törvények csak elveket mondanak ki, melyeknek üdvös eredményei al
kalmazásuktól függnek ; ismerte e törvények egyes hiányait, s hogy azok a nem
zetet készületlenül találták, s ezért inkább egy szebb jövőnek zálogát látta ben- 
nök, melyet élvezni csak sok fáradság és áldozatok után fogunk, s melyet elő
készíteni nemzedékünk nehéz, de dicső feladata lesz ; de mindez csak azon buz
galmat növelé, melylyel a hazában, mint az igazságügyi minisztérium egyik osz
tályfőnöke, a polgári törvények codificatióját készíté elő, s később mint Magyar- 
országnak követe a frankfurti nemzetgyűlésnél küldetésében eljárt, s e feladatá
nak nagysága és nehézségei bizodalmát nem ingathaták meg.

Nem korunkat illeti, hogy Ítéletet mondjon az eseményekről, me
lyek oly dicső és oly szomorú emlékeket hagytak hazánkban. — Az egye
seknek hibáit és bűneit, az egész nemzet dicsőségét igazságosan csak a jövő Ítél
heti meg. Minket, kik e korban éltünk, a barátság, melylyel egyesekhez visel
tettünk, a szenvedély, melylyel a küzdelemben részt vevénk, s a fájdalom túlen- 
gedékenynyé és túlszigorúvá tesz egyesek iránt, és jobb, ha hallgatunk.

Szalayt e nagy események a külföldön találták. Még júniusban a ma
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gyár kormány által a frankfurti nemzetgyűlésre küldve, miután itt működésé
nek tere elzáratott, hasonló kiküldetésben Párisba és Londonba ment, s így e 
szomorú időszakban a hazától távol volt, de csak hogy annál kínosabban érezze 
minden szenvedéseit.

A hosszú bizonytalanság, az ellenkező hírek, a pillanatnyi öröm, mely 
az égig emel, s reá a kétségbeesés, mely talán egyaránt alaptalan, míg végre 
mindennek vége van, és tudjuk, hogy nincsen többé, mit ezután veszthetünk, — 
Szalay átszenvedte mindezt, s levelei, melyeket ez időszakban egy, szintén a 
külföldön tartózkodó barátjához irt, elevenen ecsetelik a fájdalmat, mely nemes 
keblét dúlta. Kedélye természettől komoç vala. Már első ifjúságában, mikor az 
élet mindenkinek mosolyog, Ő annak komolyabb oldalát fogta fel, s bizodalmat- 
lansággal lépett a világba ; de tevékenysége kiragadta őt ezen állapotból, s mi
óta egy nagy czélt látott maga előtt, és törekvéseinek sikerét tapasztalá, közlé- 
kenynyé vált, s barátainak körében vidáman, néha maga is bámulatát fejezé ki 
az optimismus felett, melylyel a világot tekinteni kezdé. Most, midőn leszorítva 
a pályáról, minden reményei e roppant csalódással végződtek : ifjabb napjainak 
komor hangulata visszatért, s mindez sürü fátyolt borított kedélyére, sőt szelle
mi tehetségeire, s midőn vele a zürichi tó partjain találkozóm, hol hosszú ván
dorlások után családjával letelepedett, elijedtem a változáson, melyet egy 
év tett benne.

Epén mert törekvéseiben az önzésnek része nem volt, mert a közpályán 
soha személyes érdek vagy nagyra vágyás nem vezette lépteit, s éveken át a nagy 
czél felett, melynek élete szentelve vala, magáról megfeledkezett, azért veszté el 
a czéllal mindenét, nem keresve és találva vigasztalást még azon öntudatban 
sem, melylyel mások fájdalmaikat enyhíték, hogy e szörnyű csapásnak nem ők 
okozói. Vajon a haza kevésbbé veszett-e el , mert vesztét más okozta, s vajon 
kevésbbé fájnak-e sebei, ha a bűnnek súlya másokon fekszik is?

És mondhatjuk-e csak azt is? A tömeg többnyire igazságtalan Ítéletében, 
midőn egyes embereket istenesít, s azt, min egy egész korszak dolgozott, egynek 
tulajdonítja: de nem kevésbbé igazságtalan azon kárhoztatás is, melyet egész or
szágok veszténél egy emberre mondunk. A bűnnek súlya egynél nagyobb lehet. 
Magas állásában kevésbbé volt szabad csalódnia. Épen mert tudható, hogy a 
népszerűség árja azokat, kiket emel, többnyire elragadja, vigyázóbbnak kellett 
volna lennie.

De vajon a bűnnek terhe csak egy szerencsétlenen fekszik-e, s nem mind
azokon, kik csalódásaiban osztoztak, kik azokat talán belátták, s a dagadó ár
nak, melylyel a közvélemény mindent elragadott, ellentállni nem tudtak? s a 
nemzedék, mely a hazának bomlásánál jelen volt, felmentheti-e magát a vádtól, 
melyet a jövő egyesek felett kimond; fölmentheti-e magát főkép a kötelességtől, 
hogy mit halomra dönteni engedett, újra felépítse, s utódjainak így adja át?
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Ezen gondolatok, melyeket Szalay a zürichi tó partján fel s alá járva, 
szivének keserűségében elmondott, foglalták el egész lelkét, s a fájdalom, mely 
tehetségeit lebilincselé, megfosztotta őt azon vigasztalástól is , melyet a mun
kában találhatott volna.

„Tisztába kell jönni magammal44; — így irt hozzám kevés héttel később, 
miután elváltunk. — „Egész erélylyel Schwandtner tanulmányozására vetettem 
magamat, melyet az itteni könyvtárban találtam. Hozasd el Magyarországból 
Fejér codexét, s a mennyi könyvet szerezhetsz, melyben történetünk forrásait ta
lálom, és küldd hozzám. Tanulmányozni fogom nemzetünk történetét, hogy lás
sam : lehet-e még reménylenünk? A nemzetnek tulajdonai egy esemény által 
nem változhatnak meg, s ezért egész múltja az, miben jövőjének kulcsát talál
hatjuk. Tudni akarom, mi vár reánk? — hogy meggyőződve nemzetünk hivat- 
tatásáról, űj erővel fogjunk munkához, s elkövetett hibáinkat jóvá tegyük, vagy 
azon meggyőződéssel haljunk meg, hogy a magyarnak ügy sincs mit keresnie a 
világon.44

S e határozatával egész élete új irányt vett.
Nem tudományos kiváncsiságának kielégítését, nem irodalmi babérokat, 

— ő a történetben csak n e m z e t é t  kereste, s ennek múltja meghozá szivének 
a vigasztalást, melyet a jelenben nem találhatott.

Távol a hazától, családján kivül elkiilönözve minden társaságtól, egé
szen tanulmányainak é lt, átkutatva újra a forrásokat, melyekkel ifjú korában 
Horváth István vezetése alatt ismerkedett meg, felkeresve mit a st.-galli kolostor 
s a zürichi egyetem könyvtáraiban ide vonatkozót talált ; s minél inkább elmé- 
lyedett tanulmányaiban, az érdekkel a multiránt, nőttön nőtt bizodalma a jövőhöz.

A szeretet, melylyel nemzetéhez viseltetett, nem zavarta meg Ítéletét, s 
önámítás nélkül ismeré fel a hibákat, melyekből szenvedéseink eredtek, s me
lyek, mert mindig visszatérnek, a nemzet jelleme kifolyásainak látszanak. De ha 
a hibáknak daczára a nemzet egy ezreden át fentartotta magát, ha a nagy sí
kon, mely a nyugat s keletnek határain előbb a népek küzdteréiil szolgált, hont 
alapítani képes volt, melyet a legkedvezőtlenebb körülmények között, csaknem 
folytonos megtámadások ellen, megvédeni tudott ; ha tisztán fentartva nemzetiségé
nek jellemét, az európai népek küzdelmeiben dicsőséges részt vett; ha többször 
legyőzve, csaknem megsemmisítve a küzdelemben, újra feltámadt régi alakjá
ban. nem alázva meg a szolgaság által, melyet tűrt, de soha el nem fogadott: 
e nemzet Isten után nem magának köszönheti-e ezt is? azon önbizalomnak, mely 
azt kedvező pillanatokban néha veszélybe hozá. de nem hagyá el soha a sors 
legnehezebb megpróbáltatása között? nem köszöni-e egész jellemének, mely haj
lani nem tud, de az aranynak azon másik tulajdonával bir. hogy a mocsár kö
zött a rozsda nem emészti fel?

Vajon, ha a nemzet múltját tanulmányozzuk, — nem Nagy Lajos és
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Mátyás fényes korszakát, melyben kazafiságimk gyönyörködik, s melyhez ha
sonlók más nemzetek történetében is előfordulnak, s néha csak kedvező körül
mények, vagy az ellenek gyengeségének eredményei, — de tanulmányozzuk 
azon zord időt, melyben másfél századig török járom nehezedett hazánkra, s a 
nép szebb idejéből csak széttépett zászlóját tartva meg, honának romjait barátai 
és ellenségei ellen egyszerre védelmezé, s polgári és vallásos szabadságáért egy 
időben vérezett; ha egész történetünkön végig megyünk, mely mint egy nehéz 
vihar vonult el felettünk, villámokhoz hasonló fényes pillanatokkal, hogy a ború, 
mely azokat követé, annál sötétebb legyen, s melynek lefolyása alatt a nemzet 
mindent veszített, mindenről lemondott, — csak azon meggyőződésről nem, hogy 
a szabadság, melyet az ősök a pusztaszeri szerződésben megállapítottak, a ma
gyarnak elidegeníthetlen joga marad ; ha a legújabb időkig érünk, hol az éret
lenségnek elég jeleit találjuk talán, de a rothadásnak sehol: — van-e okunk két
kedni jövőnkön ?

Szalay meg vala győződve, hogy nincs ,  és szivét boldogság töltötte el, 
s ellenállhatatlan vágy a hon után, hová hosszú vándorlásaiból, tapasztalások
ban gazdagon, őszülő fürtökkel, de azon meggyőződésekkel tért vissza, melyek 
őt egész életén át vezérlék, s azon feltétellel, melylyel a hazát évek előtt elha- 
gyá, hogy minden tehetségeit ismét szolgálatának szenteli.

Leirjam-e azon éveket, melyeket azóta körünkben töltött? Élete egy tu
dós élete vala: szegény külső eseményekben, nehéz munkának szentelve, s csak 
a szeretet által szebbítve, melylyel családján függött, s ez változhatlan hívséggel 
hozzá ragaszkodott.

De a látszólag egyszerű életnek, mely örömökben oly szegény vala, ki 
nem ismeri gazdag eredményeit? Szükséges-e, hogy elsoroljam? — a kisebb tör
ténelmi értekezésektől s egyes kútfőrrások kiadásától, melyek történetünk egyes 
szakait felderíték, a nagy műig, melyben egész múltúnknak képét állítá élőnk
be? Mily gazdag kincs! s mégis csak egy része annak, mit tőle várhatánk, ha a 
halál őt munkájának közepette nem ragadja el, s tanulmányait, melyekből most 
csak mások által használhatatlan jegyzeteket birunk, nagy történetének befeje
zésére feldolgozhatja.

Soha lángész több szorgalommal nem párosult, soha a képesség, mely az 
események tömkelegéből az eszmét, mely felettök uralkodik, levonja, s a tudós 
pontossága, mely az egyes események legkisebb részleteit fürkészi, egy ember
ben annyira nem egyesült; s ha a pártatlan igazság az, mi a történelemnek fő ér
demét képezi, épen e túlságig vitt érdem az. mit némelyek nagy történeti mun
kájának hibául róttak fel.

És talán méltán.
Művészi szempontól Ítélve, e tiszta objecti vitás, mely Szalay történetét 

jellemzi, talán gyengíti hatását. Ha az iró nem uralkodik annyira maga felett, és
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lángoló szeretetének, melylyel nemzete, s a gyűlöletnek, melylyel annak elnyo
mói iránt viseltetett, szabad tért enged, s előadására meleg kedélyének gazdag 
kincseit önti el: műve szebb lehetne, de lenne-e hasznosabb? — Fátyolt borítva 
a nemzet tévedéseire, s elhallgatva azt, mi elleneinek mentségül szolgálhat, a 
múltnak ragyogóbb képét állíthatta volna fel, mely hazafiságunkat inkább ki
elégíthetné: de vajon elérte volna-e czélját, melyet munkájának előszavában ki
mond, s melynek minden más tekintetet alávetett?

Szalay itt, mint egész életében, nem kereste a népszerűséget, s midőn az 
végre őt kereste fel, s 1861-ben a főváros egyik kerülete egyhangúlag őtválasz- 
tá képviselőjének, a szerény férfiú csaknem meglepetve fogadta e megtisztelte
tést, mely szivének jól esett.

De tevékenységét ez sem szakítá félbe. Részt ve vén az J86l-ki országgyű
lés tanácskozásaiban, az iró sem vesztegelt, hanem, hogy a mulasztott időt hely
rehozza, kettős erőfeszítéssel folytatá fáradságos munkáját; hisz neki dolgoznia 
kellett erősen, szakadatlanul, hogy a nagy feladatot, melyet magának kitűzött, 
be végezze — hogy — éljen.

Szalay szegény volt, s ámbár rendkívüli tehetségei mellett, s az állásban, 
melyet elfoglalt, csak tőle függött, hogy helyzetét megváltoztassa, szegény ma
radt. Mint kedélyes modorában egyszer mondá, ez volt az egyedüli luxus, melyet 
magának engedett.

A f é r f ik i  egész életét hazája közügyeinek s a tudománynak szentelé, 
nem talált időt, hogy családjának jövőjéről gondoskodjék, s 50 éves korában az 
Akadémia titoknoki fizetéséből, és roszul díjazott, mert kevesektől vett munkái
ból élt, csak a legnagyobb megerőltetéssel tartva fel függetlenségét, az által, hogy 
nagy munkáját félbeszakasztva, történeti tanulmányait adta ki, s néha egyszerre 
öt sajtó alatt levő munkájának íveit javítgatá.

Nem azért mondom ezt, hogy bárki ellen panaszt emeljek. Nincs okom 
reá! A fejedelem, ki Szalay halála után özvegyének és gyermekeinek nyugdíjt 
rendelve, királyi hatalmának legszebb jogát, mely az érdem méltánylásában áll, 
oly nemesen gyakorolta, s a kegyelet által, melyet a nemzet történetírója iránt 
mutatott, csak azon reményeket erősítette meg, melylyel jövőnket személyével 
összekötjük ; az egyesek, kik a tiszteletet, melylyel a dicső férfiú iránt viselteté- 
nek, családja iránti részvétök által bizonyították be; az egész haza, mely halálá
nak hírére gyászba öltözött : eléggé bizonyítják, hogy Szalay érdemei elismer
tettek, s ezek olyanok valának, melyeknek egyetlen jutalma csak a dicsőség lehet.

Szalay vagyonbeli állapotáról soha nem szólt senkinek, s csak kevés meg
hitt barátai ismerék a gondok terhét, melyek vállaira nehezültek. De ha ez órá
ban, melyet emlékének szenteltünk, dicsőségéről szóltam, miért hallgassam el az 
árt, melyen e dicsőség szereztetett? S ha egész életét elmondottam, miért titkol
jam azt, mi őt idő előtt sírjába vezeté, s csak egy sugárral több, mely új fényt
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terjeszt alakja körül? Miért ne mondjam el, hogy Szalay szegény volt! ha 
csak azért is, hogy korunkban, midőn az anyagi haszonnak hódolnak annyian, 
s a siker, melyet egyesek a vagyonszerzésben előmutatnak, eltakar min
den gyalázatot , meghajoljunk a nemesen viselt szegénység előtt, mely min
dent csak magának köszön, s ha nehéz küzdelmei után sírjába szállt, egy nem
zetet hágy adósául.

Kétségtelen, hogy Szalay kora halálának oka a túlfeszített munka vala. 
— Már az Akadémia nagygyűlésén, midőn szónoklatával a közönséget utólszor 
ragadta el, magában hordá a betegség csiráit, melynek áldozata lett ; de bár or
vosai pihenést javasoltak, családja és barátai kérték, kínos fájdalmak között foly- 
tatá munkásságát, mig egy nehéz tél után végre ereje kifogyott, s érzé, hogy 
nem mehet tovább.

Az orvosok fürdőt ajánlottak, javulást Ígértek; ő tudta, hogy a pálya vé
gén áll, s midőn búcsút véve, utólszor találkozónk, azon meggyőződéssel szőri" 
tá kezemet, hogy többé nem látjuk egymást.

Hosszasan szóltunk még egyszer a múltról. Feltételeiről beszélt, melyek
kel az életbe lépett, s a czélokról, mikért küzdött, s melyeknek egy részét elérte.

„Egy van, mi szivemnek jól esik, — mondá, mielőtt távozott, — az, hogy 
teljes meggyőződésem szerint a helyes úton jártam. Még sok dolgotok lesz, de 
erős hitem, hogy a nemzet el fogja érni az állást, melyen azt látni szerettem volna.

A jövőről kezdék beszélni, történetének 6-dik kötetéről, melyet, ha majd 
egészsége helyre állt, őszkor bevégezhet. 0  egy ideig hallgatott.

„Orvosaim hosszú pihenést rendeltek — mondá végre fájdalmasan mo
solyogva—hosszú pihenést, és tudod, hogy az orvosoknak engedelmeskedni kell,a

/
így váltunk el, s egy hónappal később e város közönsége sírjához 

kísérte őt.
Egy évnél több múlt el azóta. A meglepetés, melyet kitünőbb emberek

nek halála, kiket még erejöknek teljében gondolánk, okoz; a hézag, mely ha egy 
körünkből kilép, egy ideig nem töltetik be; a fájdalom, mely — első pillanatban 
veszteségünket mindig nagyobbnak tünteti föl : elvesztették hatásukat ; de va
jon van-e valaki, ki Szalayról most máskép Ítélne, mint akkor, mikor őt sírjához 
kísérték? Mi, kik hozzá évekig közel álltunk, vagy azok, kik vele csak rövid 
ideig találkoztak, kik tevékenységét csak a közélet s az irodalom mezején, vagy 
a magánéletből ismerék. Van-e valaki, ki róla különbözőleg ítélne?!

Mint a tiszta ég, akár egy darabját, akár egész boltozatát lássuk, mintáz 
öszhang, ha távolról vagy közelről halljuk, mint a napsugár, mely fényt és me
leget terjeszt mindenre, mire hat: ilyen vala ő, tiszta, öszhangzó, világos és me
leg. Jellemének nincsenek fényoldalai, egy egész az, eszményképe a becsület
nek, férfiasságnak és jóságnak, melynek nagy, tisztán emberi erényei még azon

ÉVKÖNYV. XI. KÖT. V. D. 6
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fényes tehetségeket is háttérbe szorítják, melyek mindig csak ezen erények szol
gálatában használtattak fel.

Ha egy egész élet a haza szolgálatának szentelve, ha az érdem, hogy 
múltját ő ismertette meg nemzetével, shogy azon irányt, melyen haladva, szebb 
jövőnket várjuk, ő hirdeté először; ha a bátorság, melylyel meggyőződéseit ki- 
mondá, a kitartás, melylyel értök küzdött, a hívség, melylyel hazájához ragasz
kodott, jutalomra méltók: ágy tartsuk meleg emlékünkben a hazának elegjobb, 
e legnemesebb fiát, és tartsuk emlékünkben azt, mi életének végső kivánsága, 
végső reménye volt.

A halál munkásságának közepette ragadta ki őt. Valamint nagy történeti 
munkája, melynek végső éveit szentelé, úgy a nagy mű, melyen az egész nem
zettel együtt egész életén át dolgozott, melynek tervét kijelölte, melynek felépí
tésén fáradt, melyre gondolva, szívét remény és boldogság töltötte el : félbesza
kítva áll.

F e j e z z ü k  be!



VIL
A MAGYAR IRODALOMNAK BEFOLYÁSÁRÓL A NEMZET ÉLETÉRE 

A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL FOGVA.
T O L D Y F E R E N C Z  R E N D E S  T A G T Ó L .

Nagyfényű országos Gyülekezet !

Midőn ma Önök e csarnokokat megtisztelő' jelenlétökkel a nemzet egyik 
szentélyévé avatják fel, meglepetve tán a homlokzat gazdagsága, a márvány 
lépcsőzetek csínja, az oszlopok és ívek szépsége, e mennyezet fénye, s a szobrok 
vidám, és mégis ünnepélyes összehatása által, mikhez hazánkban e kor alig mu
tat fel hasonlót, s melynek rendeltetése a nemzeti tudománynak és irodalmunk 
s a művészet számos kincseinek nem csak kényelmes hajlékül szolgálni, hanem 
ország - világgal éreztetni egyszersmind a díszes állást, melyet Önök a nemzeti 
műveltség megbízott ápolójának, a Magyar Akadémiának, e hon intézményei közt 
kijelelnek : alkalomszerűnek látszott azon kérdést vizsgálat alá venni: vajon mél
tó-e ennyi fényre, ily szokatlan díszű hajlékra azon lakos, melynek a hazafiak 
bőkezűsége azt emelte ?t.i. azon Irodalom, melyről nem egy külföldi tudós mun
kában olvassuk, hogy csak egy pár évtized előtt született meg ; melyről néme
lyek azt mondják, hogy üvegházi növény, halvány és belélet nélküli, a miért az ger
jesztő és éltető erő híával van? És igaz : a magyar nem ügy mívelte eddig irodal
mát, s nem ügy látszik azt megbecsülni, hogy őt e lő  k e l ő  l é g  i r o d a l m i  
n e m z e t n e k  vallhassuk. Van valami e nemzet életében és jellemében, mi a ré
gi rómaiakra emlékeztet. Valamint e férfias nemzetnek szellemi tevékenysége, tör
téneti és népi költészetén tál, leginkább a hadi és kormánymesterségben nyilat
kozott, úgy volt a magyar szellem is, majdnem egy évezreden át, főleg e két 
irányban elfoglalva; az irodalom, m i n t  m ű v é s z e t  és l e l k i  s z ü k s é g ,  
háttérben állt, s végre is a nyugat behatása alatt fejledezett, épen úgy, mint a 
rómaiaknál, kikhez az irodalom viszont keletről, Görögországból importált, kez
detben idegen, áru volt.

De ha ez nálunk sokáig így tartott, azt Önök ne a gondolat iránti fogé- 
konytalanságnak, ne a szép iránti hidegségnek tulajdonítsák, hanem azon sors
nak, mely úgy akará, hogy valamint a római, úgy a magyar állam is, mióta 
megalakúit, hadi állam legyen, s miként Rómának a harczmezőn és kormány
ban hódító szerep jutott, úgy jutott a magyarnak is hódító, midőn hazát kellett
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kivívni, és védő, miután azt megalkotta : védő századokon, sőt évezreden át, 
mert vajmi rövidek történetünkben azon perezek, melyekben a magyar reá ért 
egyéb is lenni, mint hazája épségének, mint intézményei és szabadságának őr
katonája !

Igen is, Uraim, e nemzetnek, kezdet óta már, harcz és küzdelem, s a szer
vezés és oltalmazás munkája jutottak missióúl. A magyar, egy maroknyi nép, 
kiszorítva Dón-melléki honából, országot h ó d í t  nem csak, hanem államot is 
s z e r v e z  azon földterületen, melyen a világ félelme Atila, melyen Baján, a ha
talmas avar kán, nem valának képesek maradandó birodalmat alkotni; igen, e 
földterületen — közepette német és szláv, bolgár és oláh népeknek, és közötte 
két nagy császárságnak , a rómainak és byzantinak , melyek azt ter
mészetes örökség gyanánt követelik vala— államot szervez, nem csak, hanem azt 
f e n n  is t a r t j a .  S vajon ezt csupán vitézség vitte-e véghez, mely annyi nép
pel közös ? vagy egyszersmind ama csodálatos ildom — nehogy modern szóval 
élve státusbölcseséget mondjak, — s azon erkölcsi felsőbbség vala-e az, mi esz
közlé, hogy míg a munka szabad férfiúhoz illetlennek tartatván, az élet és 
fényszeretet szükségei megszerzése végett e nép legjobb bajnokai, fél századon 
át, majd minden évben, fegyveres kézzel bekalandozák a nagy Európát, a Pon- 
tustól a nyugati Világtengerig : az alatt a hódított népek legkisebb kísérletet 
sem tevének a magyar uralom lerázására? Igen! mert már akkor oly szellem in
tézte őseink politikáját, mely a hódoltakat szövetségeseikké, az idegeneket bará
taikká, a más ajkú népeket országuk és jogaik egyenrészeseikké tevén, őket mind 
politikailag magyarokká változtatta.

De azért a küzdelem ürömpohara nemzetünktől el nem múlt. Gryéza nagy
fejedelem bámulandó bölcsesége beiktatta volt már a még pogány nemzetet Eu
rópa nemzeteinek családjába ; a nem kevesbbé nagy mint szent, István befejezte 
volt már a nagy munkát: a kelet népe európai és keresztyén vala egyszersmind, 
s királyának feje felett szent korona ragyogott: — és ím! a nyúgat és kelet 
császárai ismételve e korona után nyújták ki hatalmas kezeiket — a küzdelem 
ürömpohara csordúltig állt — de a maroknyi nép meg nem hódíttatott.

S jöttek Ázsia fensíkjairól a félvad népek rohanó árjai; — ó bár a XIII. 
század történetének lapjai azon borzasztó romlások képeivel soha be nem írat
tak volna, melyeknek nevei .-tatárjárás és kúnvilág, — s a  maroknyi nép az első
ből csakhamar kiépült, emebből pedig dicsőén is kiemelkedett, s lett e haza Ke- 
leteurópa első nagyhatalmává.

S felderült a Hunyadiak kora, melyben a magyar nemzet, küzdve ismét, 
a nagy Mohammed hatalmával szembeszállott, és nem csak sajátját őrizte meg, 
hanem védfoka lett az európai míveltségnek is.

De megjöttek végre — ön bűnei, a meghasonlás és erkölcsi sülyedés dí- 
jáúl — a török uralom, és a nemzet és trón, az egyház és egyház közti százados
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és véres viszályok, melyeknek ostroma — mármár — elveszté a magyart. — És 
ím, a válság perczeiben ismét érvényesült azon mély okosság, mely örvényeiből 
újra meg újra sértetlenül hagyá — mint phoenixet a lángból — kikelni a nem
zetet, s annak szabadságát. S Árpád ezer éves birodalma végre is meg nem törve áll.

Bocsánat, tisztelt Gyülekezet! Mintha elmélkedéseim a kitűzött ösvény
ről, mielőtt reá lépék, letértek volna. De meg kellett a ritkán szűnő, s koron
ként mármár sírba döntő veszélyek emlékezetét újítanom, hogy a küzdelmes mis
sió képét kiegészítsem, és megfoghatók legyenek az okok, miért e nemzet, bár 
annyi képességgel megáldva, e lő  ke l ő  l é g  irodalmi nemzetté nem válhatott.

I.
És mégis, mint akarhattam Önök előtt magyar irodalomról, sőt a n n a k  

h a t á s á r ó l  s z ó l n i  a n e m z e t  é l e t é r e ?
Igen is, van, sőt volt a magyarnak irodalma már őskorában, még mi

előtt a keresztyénséget felvette; s nem szükség igazolnom a kifejezést: mert az 
irodalom l é n y e g é t  „nyelvben kifejezett elmemüvek bizonyos összege" teszi, 
habár le nem  í rva ,  csak rhapsódok és bardusok, skaldok és vándor dalno
kok, vagy épen csak a nép, ajkain élt is az; és Homer énekei, ha soha fel nem je
gyeztettek volna is, az irodalomhoz tartoznának. Ily értelemben volt irodalmok 
a mi keletről jött őseinknek is, m e r t  v o l t  k ö l t é s z e t ü k  ; sőt volt már hún 
eleinknek is. Mert bár, hogy KazinczyFerencz szavaival éljek, az újabb história ben
nünket még azon örömtől is megkezde fosztani, hogy magunkat az Atila maradé
kainak mondhassuk: a tudomány legújabb vívmányai bizton engednek e nagy 
hódító és lángelmtí fejdelem népére mint eleinkre hivatkoznunk, — s íme maga 
a görög szemtanú Priscus világosan szól azon énekekről, melyekkel a székhe
lyébe térő Etelét ünnepies öltözetű leányok üdvözölték ; szól azon hún énekek
ről, melyekben udvari dalnokai a király győzelmeit és hadi erényeit dicsőítet
ték ; szól a hatásról, melyet ez énekek Etele vendégeire tettek,—mert, úgymond, 
midőn ezek szemeiket a dalnokokra függeszték, „némelyek a költeményben 
gyönyörködének; mások a csatákra visszaemlékezve gondolatokba mélyedének ; 
mások, kiknek testeit a kor elgyengíté, s hevöket nyugalomra kárhoztatá, 
könnyekre fakadának.a — S ím e szokást találjuk fel Árpád lakomáin is, 
és nemzetünk legrégibb történetírója, I. Béla király névtelen jegyzője, nem 
egyszer emlékezik a hegedősökről, -- tudniillik így nevezték őseink dalnokaikat, 
mint a kik énekeiket hegedő, azaz lant-szóval kísérték —; beszélli, hogy midőn 
Árpád nagyfejedelem Etele várába szerencsésen beméne, fényes lakomáját a he
gedősök énekei fuszerezék ; említi, hogy ez énekek a nemzet eredetét és dicső tetteit 
tartalmazták; másutt , hogy Tuhutum erdélyi hódító hadjáratát énekelték 
meg; ismét másutt, hogy Lehel, Bölcsü és Botond déli hadjáratait, melye
ken a Fekete Tengertől az Ádriáig elnyúló tartományokat hódították meg, vilá
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gosan mondván, hogy a dalnokok — értve az ő ideje, a XI. század, dalnokait - 
azok tetteit „e mai napig nem engedék feledékbe sülyedni.^ Ama másik, 
hihetőleg a XII. században élt történetírónk is, kinek töredékeit a Róbert Ká
roly névtelen krónikása írta be munkájába (az úgynevezett Képes Krónikába), hi
vatkozik szintén e történeti énekekre, elmondván mikép a hét kapitány, t. i. Ár
pád, s annak főemberei, önmagokról készítettek énekeket, hogy általok nevök 
híre a maradékra is átszálljon. Sőt Ekkehard XI. századbeli német krónikás is be- 
szélli, miként Schweizban a szentgáli klastrombán vígadó magyarok fejedel
mük színe előtt szintén énekekkel mulatoztak. így tudjuk, hogy szent István ha
lála után három éven át országszerte zengették gyászdalaikat a hegedősök ; 
így említtetnek a cserhalmi diadalt dicsőítő énekek, melyek a Béla fiainak, Gyé- 
za és sz. Lászlónak kedvezvén, Salamon király féltékenységét irántok nem kis 
mértékben táplálták. III. Endre királyunknak, az utolsó Árpádnak, egy máig 
fenlévő oklevele Igrici birtokról szól, mely udvari dalnokai fentartására volt 
rendeltetve. Hogy pedig a dalnokok nem szűntek meg Mátyás dicső királyunk ko
rában sem a királyi udvar lényeges kiegészítő része lenni,a szemtanú Marzio Galeót, 
a király könyvtárnoka, munkájából tanuljuk, ki világosan beszélli, hogy Mátyás 
„udvarában hegedősök vannak, kik a hősök tetteit, asztal felett, lant mellett, 
éneklék.“ „A tárgy — folytatja az olasz író — mindig valamely jeles bajnoki 
tett ; szerelemdalok ritkán, többnyire a törökök ellen viselt dolgok vannak sző
nyegen, ékes eléadással.“ — A XVI. században a haza nem bírt többé királyi 
udvart ; de nem csak ekkor, hanem még a XVII-ben is — úgy mint a XY-ben 
Hunyadi János házánál — minden főúr udvarának részét tették a dalnokok ; sőt 
Brutus Mihály, Rudolf királyunk történetírójának tanúsága szerint a magyar ne
mes ifjak hazájok történetét egyenesen a históriai énekekből tanulták. Tegyük 
hozzá: a nem nemesek is. Mert nem csak a középkorban, hanem egész a XVI.szá
zad végéig székiben találkozunk vándor dalnokokkal nem csak a várak, hanem a 
táborokban s a csárdákban is, hol, valamint az úri, úgy a vitézlő rendeket, ésjó 
népünket is történeti énekeikkel múlattaták. Ott zengedeztek Zách Klára és 
Feliczián visegrádi gyászesete és II. Károly kir. meggyilkoltatása. Kont István 
tettei s a harminczkét nemes fővétele, Zsigmond kir.. viszontagságos élete s a  
nagy Hunyadi János harczmunkái. S az ezekről szóló hiteles feljegyzések tanú
sítják, hogy e nepdalnokok énekei szigorú bírálói valának egyszersmind a ha
talmasok tetteinek, l é ve n  a z o n  e r k ö l c s i  Nemes i s ,  mely az urak udvar
házaiban tisztét nem gyakorolhatta.

De nem egyedül „történeti,“ hanem gúny- és feddő énekekben is kifa
kadt a sértett erkölcsi érzés,* sőt azon idő vándor s z i nés ze i ,  kikről a közép
korban zsinati végzések,s később történeti emlékek is szólnak,s kik azelőtt hol bibliai 
darabokkal, hol trágár intermezzókkal múlattaták a felső úgy, mint az alsó né
pet, a XVI. századnak több mint komoly viszontagságai közt elég bátrak vol
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tak sokadalmakon és csárdákban rögtönzött szín] adaikon, és censura alá még nem 
vetett együgyű, de éles, darabjaikban a nagyok közt elhatalmazott istentelen- 
ségeket; a zsarnokságot, a politikai lélekkereskedést és vallási liitlenséget, az 
elmésség és gúny fegyvereivel ostromolni, s a szenvedd nép keserűségét legalább 
a szabad szó elégtételével enyhíteni.

Igen is tisztelt Gyülekezet, európai életünk első nyolcz századán keresz
tül virágzott nemzetünknél egy neme az irodalomnak, melynek termékeit hiá- 
ban keressük ugyan könyvtárak és könyvkereskedésekben, miután apáink fel 
nem jegyezték azokat, sdt az első századokban, a mennyiben az dsi hit korát di
csőítik, ilyeket a térítő ¡buzgalom inkább feledékbe sülyesztett ; úgy hogy csak 
az irodalomtörténész lel már ma itt-ott egyes szálakat, mikből a rég elmállott, 
egykor tán ragyogó, szőnyeg alakjait ismét összeszerkeszti: — de ez í r a t l a n  
i r o d a l o m  a haza szabad és tág ege alatt é lt és z e n g e t t ,  ivadékokat ok
tatva, buzdítva, büntetve és vigasztalva ! Ez íratlan irodalom hatott a királytól a 
szegény pórfiúig, az udvartól a kunyhóig, a csatamezdtdl a családig.

Pedig nem említettem még azon politikai verseket, melyekkel a magyar 
vallás táltosai az I. Béla alatt Székesfejérvárt összesereglett népgyűlésen az ős 
hitéhez ragaszkodó sokaságot a keresztyénség ellen lázította ; — nem említettem 
az egélyes dalt, azt mely pogány eleink oltárai és sírjai körül zengett, s mely — 
bármilyenek valának őseink keletről hozott egélyes fogalmai — a földet egy 
láthatatlan, fel nem fogott, de sejtett, sőt hitt és tisztelt istenséggel összekötötte;
— nem említettem, mely a kebel titkos-édes örömeinek és bánatának adott 
kifejezést, az egyszerű népdalt, mely bizony nem a mi polgárisodott időnkben 
találtatott fel ; melynek hangjait — hogy itt is történeti tanúra hivatkozzam — 
a keresztyénség felvétele első hajnalában már, szent Gellérd, olasz utitársával 
gyönyörködve leste egy molnárleány ajkairól; — a népdalt, mely mind má
ig annyi szívnek neveli kéjét, vagy hoz annak könnyebbedést, s enyhíti bánatát.

E költészet volt egyszersmind nemzeti t ö r t é n e t í r á s u n k  az ős és kö
zépkorban : a honszeretet, nemzeti önérzet és bajnoki erények tápláló anyja ; — e 
költészet volt őseink gyakorlati e t h i k á j a :  az erkölcsök bírája és bosszulója;
— e költészet volt kereszteletlen mngyáraink h i t t a n a ;  ez végre a szív vigasz
talója, mely a keblet nyerseségéből kivetkőzteté, szelidítője, nemesítője, nevelője.

II.

Ezen íratlan irodalom után, s részint a mellett, keletkezett ama másik, mely 
a keresztyénség áldásai kíséretében honosodott meg nemzetünknél, európaias pol- 
gárisodásunk egyik hatalmas tényezője :a k e r e s z t y é n  m a g y a r  i r o d a l o m .  
Ismertebb térre szállók, s így részletek helyett időszakokat érintek, csoportokat 
vezetek fel.
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Ez irodalom mindjárt a királyi Apostol alatt indúlt meg, de természetesen 
csak az e g y h á z  s z o l g á l a t á b a n ,  tehát a legszükségesbekre, mint némely 
liturgiái és rituális iratokra, imákra és énekekre, s némely mintabeszédekre, szo
rítkozva. A XIII. század óta azonban gazdag k l a s t r o m i  i r o d a l o m  kelet
kezett, mely a népi és nő szerzetek elhatalmazásával — hiszen csak aferencziek 
nagyobb-kisebb klastromai száma Mátyás kir. alatt már a négyezret közelítette 
meg — fő eszközévé lett a nép e tanítói képzésének, s így, k ö z v e t v e ,  népünk 
vallásosságára és erkölcsi szelidulésére és emelésére döntő hatást gyakorlott.

Jött, fél ezredév után, a reformátió, mely viszont egy szapora t u d o m á 
n y o s  hittani irodalmat hozott elő. Mind a két egyház, nem csak az iskolában 
és szószéken, hanem nyomtatott munkákban is, nagy kritikai készülettel, és sok
szor a lángelme élével és hathatósságával — emlékezzünk csak Dávid Ferencz- 
re, Telegdi Miklósra, s főleg Pázmány Péterre, s egész seregére a nagy tudo
mányit magyar theologusoknak — egyenesen a világi közönséghez fordult ; s 
bátran állíthatom, hogy a XVI. és XVII. század vallásos vitairodalma volt azon 
nagy iskola, mely a nemzet minden osztályait önálló és élesb gondolkodás köl
tése, és számtalan ismeretek terjesztésével áthatotta, s oly s z e l l e mi  f e j l e t t 
s é g e t  eredményezett, mely, természetesen, nem csak a tudományos cultúra, ha
nem a közélet minden irányában is nyilatkozott.

Versenyt futott szaporaságban és roppant hatásában a nemzet életére a 
v e r s e s  i r o d a l o m  — mert nem akarom költőinek nevezni. T. i. a XVI. szá
zad úgynevezett históriás énekei, e számos rímes krónikák, nem csak a mívelteknek, 
hanem az egyszerű népnek is szóltak, tömegét terjesztve a történeti ismeretek
nek, de, egyszersmind a nemzeti érzés költése s a török uralom elleni izgatás ál
tal, tartva a népben is a lelket, táplálva benne az öntudatot, mely népünkben 
mind máig nem halt ki. Avagy nem büszke-e még a földmívelő is arra, hogy 
magyar, nem tekint-e még most is hagyományos kegyelettel Mátyás kir. palo
tájára?—mert neki a budai várkastély még új alakjában is e nevet viseli. Valóban, 
mióta a vándor dalnokok rende a XVII század irtó harczai közt végkép el
enyészett, eme n é p i e s  h i s t ó r i a i  i r o d a l o m  volt az, mely a történelem 
helyét pótolta; melytől a költői érdemet, a formai szépséget megtagadhatjuk, de 
hihetetlen elterjedtsége folytán l efelé,  nem annak h a t á s á t  a népre, mely ha 
szűrben jár is, és festett nyoszolyában nyugszik, mind máig bír annyi nemzeti 
öntudattal, ha nem többel ; bír annyi közszellemmel, ha nem többel, mint Euró
pa bármely más népe, mely kabátban jár, s függönyös ablak megett lakik. És, 
Uraim, bár a magyar nép dalnokai, kik Árpád óta Zrínyiig közte jártak, rég 
elnémúltak ; s bár a XVI. és XVII. századbeli gazdag népirodalom hősei helyett 
a mai alnép könyvecskéiben csak a szegény légény szerepel : óvakodjunk az 
ivadékokat egymástól elszigetelt, egymásra nem ható töredékekül tekinteni. A 
nép, úgy mint a nemesség ivadékai, e g y  hosszú láncznak, egyes ugyan, de
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folytonos, szemeit képezi, miknek, a nagy időben, meg nem szakadt egységök 
soha! miknek újabb lánczszemei azonegy anyaérczből regenerálják magokat, s 
azonegy hagyományos villany folyását érzik, mely az időben-szomszédjai- 
kat és társaikat átfolyta. Egy nagy és halhatatlan erkölcsi test ez a mi jó 
népünk is, melynek nem csak azonegy vér lüktet ereiben ma is, melyet elei oly 
bőven ontottak a nemzet úgy dicső' mint szerencsétlen csatáiban, hanem azon
egy idegzet is kapcsolja össze ivadékait : mi nem úgy volna, tisztelt Gyüle
kezet, azon szellemi tényezők nélkül, mik saját, Íratlan és nyomtatott költészeté
ből a századok hosszú során át, lassan, de folyvást és következetesen hatván, ter
mészetét meghatározták.

Máskép a mívelt rendek irodalma. A XVII. században, kiterjedve bár a 
világi tudományokra is , a költészetben pedig bizonyos művészeti, sőt Zrínyi 
Miklós által lehető magas, becsre emelkedve, kénytelen lett még is megosz
tani uralmát a szaporodott középiskolák és egyetemek által terjedező római 
irodalommal ; s ekép belterjileg virágozván ugyan, de megszűnvén a kor gya
korlati érdekeit képviselni, a köz életre hatásában alább szállt, — míg végre, a 
múlt század első felében, az utolsó nemzeti nagy mozgalom legyőzetését követett 
politikai lankadság közben elhanyatlott, s már nem csak a köz életnek, de még a 
mívelődésnek is tényezője lenni megszűnt.

Azon kor, tisztelt Gyülekezet, mely a szatmári békekötést követte, nem 
zajos, nem fényes kora történetünknek, de jóban s nem jóban termékeny, s an
nál nevezetesb, mert e korban emelkedett ki hazánk, politikai szervezetének két- 
százados háborúságok közt összezilált, nagy részben felbomlott, állapotából, s 
nyert, a megyei önkormányzás megmentése mellett, a köz ügyek minden ágaira 
kiterjedő, s azoknak az új idő kívánalmaihoz mért kifejtését lehetítő rendes, köz- 
igazgatási szervezetet. A státustörténet feladása részletes és bíráló ismertetését 
adni ez új intézményeknek, mik, a XVIII. század öszpontosító kormányrendsze
rei hasonlatára alkotva, biztosabb zálogai voltak a rendnek, mint a szabadság
nak, de egy a réginél erősebb központi hatalom felállítása által a regenerátió 
munkáját is lehetővé tették. Bennünket azonban itt a nemzetiségi viszonyok 
érdekelnek főleg, melyekre nézve, ha a közigazgatási reformok által hazánk a 
béke művei feltételeiben gyarapodott, annál többet vesztett a nemzetiségi ala
kulások által. T. i. a főnemesség az udvarral érintkezés , házasságkötések, bé
csi lakás vagy Bécsben gyakoribb megfordúlás következtén kivetkőzött nemzeti 
erkölcseiből, megszűnt beszélleni, majd tudni is, ősei nyelvét; a városoknak mint 
az ipar székeinek növekedő jelentőségével, úgy számos idegen tisztviselők és mí
vesek leteleplésével, a német szó hatalmazott el; a középnemességnél viszont a de
ák kapott fel a társas életben is, miután az nem csak az új kormányszékeknél 
hivatalbeli, hanem megyékben és országgyűléseken kirekesztő tanácskozási 
nyelvvé is vált. Ekép megjött a század közepe, s nyelvünk már csak a kuny-

ÉVKÖNYV. XI. KÖT. V. D. I
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hókban tengette életét. Valóban, nem a hálás tiszteletre méltó Mária Terézia 
mérte reá a vég csapást, mint néha állíttatik: m a g u n k  h a g y t u k  el az t ,  s 
míg a királyné tanácsában főuraink dicséretes bátorsággal védték a nemzet al
kotmányos jogait idegen ministerek absolutisticus támadásai ellen, senki sem 
mondta meg a nemes királynénak, hogy e nemzetnek n y e l v e  is van. erőtel- 
j es, szép, régi míveltségtí, irodalmi nyelve, s hogy az némán hozzá tekint fel ol
talomért, pártfogásért. Igen is! magunk hagytuk el azt! a deákot és németet ve- 
vén fel mind irodalmi közegül, mind a társalkodás nyelvéül, — hogy a deákul 
beszálló' nó'kró'l ne is szóljak.

És itt, és még a nagy királyné alatt, kezdó'dik, tisztelt Gyülekezet, a 
n a g y  f o r du l a t ,  mely a nemzeti nyelvet és irodalmat újjá szülte, m e l y  a 
n e m z e t i  é l e t e t  az i r o d a l o m  á l t a l  m e g m e n t e t t e .  És e fordulatot 
nem valamely megrázó országos esemény, vagy hathatós intézmény hozta elő', 
hanem azon testületből indúlt az ki, melyet a magyar nemzetére büszke Má
ria Terézia e hon nemes ifjaiból magyar-királynéi udvara díszére állított fel : 
a m a g y a r  ne me s  t es t ó ' r s e r egbóT.  E dicső ifjaknak, — bogy ismét 
Kazinczyval szóljak — Bécs nem vala Cápua, nem Sybaris ; ők a fővárosban 
nem a fiatal élet gyönyöreinek, hanem önkiképzésöknek éltek ; s nemzetünk sze
rencséjére köztök volt azon ifjú férfi is, kinek nyomdokaiba hágdosva vele együtt 
a legújabb irodalom alkotói lettek, azon férfiú, ki egyszersmind e M. Akadémia 
első indítványozója Ion : B e s s e n y e i  G y ö r g y .  Fennhangon kiáltá. hogy sa
ját irodalom nélkül a nemzetnek lehet számos e g y e s  mívelt t a g j a ,  de mívelt 
n e m z e t  más mint saját nyelvén nem neveltethetik; fenn kiáltá, hogy a költé
szetnek a nők termeiben, a tudománynak a tanodában, a kormánynak a nemzet 
felett magyarúl kell szólniok ; hogy egy magyar akadémiát kell állítani, mely 
ez elhagyott, ez elárúlt nyelvet mívelje, mely azt képessé tegye, hogy magas 
rendeltetésének megfeleljen. A szó  k i v o l t  mo n d v a ,  tisztelt Gyülekezet! a 
példa lelkesen adva: viszhangzott az, ragyogott ez széles Magyarország pusz
táin: a felhők oszladoztak, s kelet egén felpiroslott a hajnal, melyet oly szép nap 
volt követendő.

Nem fárasztom Önöket a részletekkel: azok az irodalom történetébe va
lók. De fenn lobogott a szent láng, melynek fényénél a nemzet felismerte még
ni e n t ő j é t — a nemzeti irodalom által megmentett n e mz e t i s é g e t .

Megjött — és megjöhetett bátran — II. József 1784-ki rendelete, mely 
idegen nyelvet parancsolt a nemzetre. Későn. Sőt jó , hogy megjött. Ez kellett, 
hogy a ki nem hitt még a Megváltóban, higyjen benne. E g y  jelszó hangzott 
most Pozsonytól a székely havasokig, s e jelszó a magyar nyelv volt ; e g y  
zászló lobogott a hon ormai felett, s az a magyar irodalomé volt. E zászló alatt 
összesereglettek a haza nagyai és kicsinyei, a históriai nevíí főrend s az igény
telen szerzetes, a tanár s a birtokos nemes ; e jel alatt Orczy Lőrincz, az öreg
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tábornok-költő kezet fogott az őrszoba deszkaágyán regényeit író Kónyi János
sal : „a nemes magyar haza közvitézével", mikép magát e buzgó közkatona 
büszke önérzettel nevezte. Uraim ! e g y  n a g y  eszme,  ha egyszer bátran ki
mondatott, h a t a l o m,  melyet erőszak nem, hanem csak is eszme győzhet le ; 
de mely eszme győzheté le a felébredt magyar irodalom vezér eszméjét, a nem
zetiségét ? melylyel a nemzet minden jogos igénye : önállása, alkotmánya, sza
badsága kezet fogva járt, és melynek kebelében a franczia philosophia által ér- 
vénykedni kezdett ama más roppant eszme — az e g y e n l ő s é g é  — gyakor
latilag, a társas téren létesült, hogy majdan mindinkább döntögesse a falakat, 
melyek a nemzet egyes osztályait még akkor elválasztották egymástól. Igen is 
tisztelt Gyülekezet ! azt kívántam constatálni, hogy mind azon eszmék, melyek 
Európában, a múlt század végén s a jelennek folytában érvényre jöttek vagy 
jőni törekedtek, nálunk ez új irodalomból vagy kiindultak, mint a n e m z e t i 
ségé ,  vagy abból szívtak erőt, mint az alkotmányos s z a b a d s á g é ,  vagy az
zal a legbensőbb kapcsolatban voltak, mint az e g y e n l ő s é g é. Ez új irodalom 
nem volt még maga a láng,mely az ellenséges erődöket majdan megemésztendő 
Ion : de igen első szikrája a lángnak : s e szikra nevében veszem a nagy és üd
vös fordulatok dicsőségét irodalmunk részére igénybe.

S íme 1790-ben ott haldoklók a római császárok várpalotájában a nagy 
Férfiú, kinél trónon szeretőbb szív tán soha nem dobogott az emberiségért; kinek 
élete e g y  nagy és szent szándék volt : az emberiség boldogítása, és, ó gyász 
végzet ! e szent szándék egy nagy téveszmével szövetkezve, meghiúsult, egy 
hosszú munkás élet utolsó c s e l e k v é n y e  ez élet cselekvényeinek v i s s z a 
v é t e l e  lett, a megtört szív utolsó szava pedig ez: „Hagyjatok békén meghal- /
nom!" — O mi lett volna nekünk e fejdelem, és hol állna a magyar ma, ha ő 
a nemzetiség megváltó eszméjében hisz valu? De a méltó neheztelés árjai össze
csaptak sírja felett, s fél századnak kellett lefolynia, hogy a nemzet megengesz
telt szívvel mondhassa fölötte : Legyen nyugalmad enyhe a sírban ! — Ilyen a 
nagy eszmék vas következetessége, Uraim! és diadalmok biztos, ha késik is; 
mert a mely fejdelem nyolczvan év előtt halált mondott nyelvetekre, annak ma
radéka ugyan e nyelvet vette fel királyi ajkaira, és engesztelő áldozatot 
gyújt e nemzet oltára felett. Ez oltártpedig, tisztelt Gyülekezet, az irodalom emelte.

De ím, átugortam hosszú sorát az éveknek, s igazolnom kellene az ér- 
demdíjt, melyet az irodalom részére követelek. Elmondanom, mint munkált és fá
radt, áldozott és szenvedett az írósereg: Avagy nem írók voltak-e, kik lapjaik 
által tartották a lelket e nemzetben, hogy az elhagyott árva nyelv végre a tör
vény oltalmába vétessék? Nem ők-e, kik itt egyesületeket alkottak, ott színpa
dot létesítettek, amott a tudományt igyekvének meghonosítani, s fáradva juta
lom nélkül, küzdve kétes remények közt, áldozva ön keresményökből, végre ki
vívták az irodalmat?

7 *
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De közbe vágott a világliarcz, milyet a föld a népvándorlások óta nem 
látott. Országok megrendültek, trónok összetörtek, alkotmányok állíttattak és 
eltöröltettek : a planéta ingani látszott lábaink alatt. És a magyar nép is. a 
harcz munkája közt, feledni kezdte az eszmét, melyért oly lelkesen buzgott, mi
előtt azt még végkép kivívta volt. Ekkor is c s a k  az írósereg nem  lankadt 
tüzében. Történelmünk neheztelve és pirulva szól e század első kéttizedéről, fel
jegyezve a nemzetről a szalmatüzet. mely már-már közmondássá vált : de ugyan
azon történelem büszke elismeréssel beszélli azon szellemi harczokat, melyekben 
Kazinczy és Berzsenyi, Kisfaludy Károly és Vörösmarty arattak győzödelme- 
ket, melyek sikerben és fényben nem egy diadalmas ütközetével értek fel. Ok va- 
lának ismét, kik el nem hagyák veszni a lefolyt idők vívmányait : s azért vajmi 
hatalmasb és többé el nem alható lánggal égett a nemzetiséget védő lelkesedés 
1825-ben, mint egy ivadékkal elébb : új diadalául az irodalom által szított szent 
tűznek !

r

Es most lépett fel intézetünk nagy alkotója, S z é c h e n y i  I s t v á n !  
Az ő nagy szelleme, mely megváltoztatta a nemzet politikai kátéját, sokféle úton 
támadta meg a csontosúlt maradást : de egyiken sem mélyebb és egyetemesb ha
tással, mint az i r o d a l o mé n .  S itt már az érintés is elég: tudjuk, hogy átala- 
kúlásunk történetében nem szerepelt eszme, nem létesült reform, nem keletkezett 
intézet, mely által ő és társai, mellette és utána, e nemzet sorsára befolytak, me
lyet ne f ő l eg  az i r o d a l o m  f e g y v e r é v e l  vívtak volna ki. S így elfoglalta 
végre nálunk is az irodalom azon rangot, képviselte azon hatalmat, melyet bír a 
világ minden nagy népei között. Minden szellemi és gyakorlati sikernek ez vala 
bölcsője, ez Ion eszköze egyszersmind.

És még egyszer nyílt az irodalomnak a megmentés nagy hivatása. Avagy 
emlékeztessem-e Önöket azon szomorú éveire a szenvedéseknek, melyek alatt 
örökre eltávozottnak látszék tőlünk minden hatalom és dicsőség ? Országunk ide
gen kézre szállt, s nem emelkedett hang a síri csendben más, mint az irodalomé, 
mely, míg egyfelül ernyedetlenűl folytatta az értelmiség emelése zajtalan, de 
mélybe ható munkáját, másfelül nem csüggedő bátorsággal és törhetlen hűség
gel, intve, biztatva, tanítva, nem engedé a nemzetet elsülyedni, s htítelenné len
ni önmagához. Mert, Uraim, — s ez nyomja irodalmunk homlokára a nemesség 
eltöröllietetlen bélyegét, — az nem alkudott soha, a nemzet szent érdekeit áruba 
nem bocsátotta soha : szeplőtelenül és tisztán kelt ki az a hosszas küzdelem
ből. — S ott állunk valahára — ha Isten is úgy akarja — egy dicsőbb fel
támadás küszöbén.

III.
Es, tisztelt Gyülekezet ! ez irodalom, mely keletről ez új hazába kísérte 

őseinket, a történelem tényei s a költészet lángjaival tartva fenn bennök a baj
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noki lelket; mely a nemzet keresztyén míveltségének egyik hathatós eszköze 
volt ; mely e nemzet értelmiségét minden időben emelte, s gyakran meghatároz
ta ; mely 1772-ben a már-már elenyészett, 1790 után az ismét lankadó nem
zetiségnek Megmentője lett; mely az új idő átalakulásának fő segéde, s végre a 
legveszélyesb nyomás napjaiban az e g y  fentartó hatalom vala: ez és ily irodalom 
az, melynek alapíták a haza fenkölt érzésű fiai ez intézetet, mely működése har
mincöt éve után, íme ma ülli — saját csarnokában már — legdicsőbb napját, s 
egy új aera kezdetét! Fogadják Önök, nemesen áldozó Alapítók! az Akadémia 
háláját, s Önök, a haza atyái s e nemzet képviselői, ne szűnjenek meg lenni an
nak védői és ápolói. Nem magunknak kérjük ezt, hanem azon nagy ügynek, a 
melynek munkáink szánva vannak, s kérjük annál esdőbben, mert — miután az 
irodalom mint küzdő hatalom dicsőén betölté nagy hivatását — hátra van ennek 
második, nem kisebb része, s melynek súlya főleg a m i vállainkra rakatott, mely 
nem egyéb, mint a n e m z e t i  t u d o m á n y n a k  a k o r  m a g a s s á g á r a  
emelése .  A csarnok áll: de eszközeink a teendők nagyságával nincsenek még 
arányban. Azonban mit a hazafiúi lélek teremtett, azt fenn is fogja tartani.

Még egy végszót! S engedje a tisztelt Gyülekezet, hogy, mint legré
gibb tagja ez intézetnek, társaim nevében is , azon férfiúhoz intézzem azt, kit 
e nagy napon mindnyájunk szemei hiában keresnek e körben : az Akadémia 
Elnökéhez.

A szó, szeretett Elnök! melyet Hozzád intézek a távolba, tiszta a hizel- 
géstől, melyre sem okom, sem lelkem; és ment minden túlzástól, melyre érde
med nem szorúl. De ki kell e napon az egész haza előtt mondanom, hogy a Te 
bölcseséged nélkül, mely a tett percét oly szerencsésen fel tudta ismerni ; a Te 
ernyedetlen közbenjárásaid, az alkalmak gondos megválasztásai, és buzgó es- 
dekléseid nélkül a nemzet akadémiája most is azon sajnos középszerrel küzdene, 
melyben, minél nagyobbak a kor szükségei, és kiáltóbbak annak igényei, an
nál fájóbb vala az intézetnek : rendeltetését, úgy mint a nagy érdekek követelik, 
bé nem tölthetni. Nélküled zsoldos házban szoronganánk. melyben a haza által 
nyújtott eszközeinkhez sem kellőleg férni, sem azok használatát a gyarapodni 
vágyó közönséggel megosztani nem lehetett ; — sem azon díszt ki nem fejthet- 
nők, mely már most e nemzet ragaszkodását nyelvéhez, szeretetét a tudomá
nyok iránt, áldozatkészségben nyilatkozó fenkölt érzését büszkén hirdeti a mí
velt világnak.

De az öröm e köz érzését a siker felett, elkeseríti az, hogy fáradozásaid 
diadalnapjának szemtanúja épen Magad, az Akadémia második Státora, nem le-
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hétéi. Ez öröm és e keserv elég dicsö'ség és jutalom Neked! de a mű jobb fele 
még hátra van. Szálljon le azért Hozzád, szeretett Elnök, az Egészség nemtoje, 
hogy kiépülve lankadásaidból, mielőbb folytathasd a nagy művet, s ügy erosít- 
hesdmeg alapjait ez alkotványnak, mely félig már is a Te teremtményed, hogy 
általa a tudomány, a művészet, s ezek szép virága : a legmagasb nemzeti mívelt- 
ség, minél mélyebben áthassák e nemzetet! Üdv Neked!
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Yin.
JELENTÉSEK

AZ 1865. ÉVI DECEMBER 7 -1 0 . NAPJAIN TARTOTT XXVI-DÍK 
NAGYGYŰLÉSEN ELDÖNTÖTT PÁLYÁZATOKRÓL.

I.

JELENTÉS
az 1858—1863. év i m a t h e m a t i k a i  n a g y  j u t a l o m r ó l  és a má s od

v a g y i s  Marczibányi-j u t a l ó m r ó l .

A Mathematikai Osztály az 1858 —1863. évkörben két munkát talált leg
kitűnőbbnek : Petzval Ottó rt. „Erő- és géptanát“ s Weisz (Vész) János Ármin 
„Felsőbb Mennyiségtanát.u Amaz két terjedelmes kötetben jelent meg. Az egyik 
a nyugtant, a másik a moztant, külön-külön, rendszeresen és következetesen, bá
mulatos könnyűséggel tárgyalva, e nagy fontosságú tudomány terjesztését, fel
világosítását hathatósan elősegíti. E munka a reál-iskolák számára kivonatként 
is, ,,Géptan “ czím alatt, külön megjelenvén, e tudományt ez által a középtano
dákban is előmozdítja és terjeszti. Szóval, e munkának dús tartalma, helyes el
rendezése, rendszeres és következetes tárgyalása, könnyen érthető irálya, csinos 
kiállítása méltán megérdemli, hogy a pályázó munkák legjelesbjei közé számít- 
tassék. De e munka jeles tulajdonságai mellett csak az sajnálandó, hogy szöve
gében sok nyomtatási hiba van, sőt még itt-ott számítási hibák is lelhetők. — A 
második figyelemre méltó munka Weisz (Vész) János Ármin „Felsőbb Mennyi- 
ségtanau, mely két kötetben jelent meg. A szerző szoros mathematikai rendszert 
állított fel, és ezt egész munkáján következetesen viszi keresztül. Az előforduló 
egyes származtatásokat világosan és következetesen hozza le. Szóval, e munka a 
tudomány mostani színvonalán áll. De szőkébb alapra lévén fektetve, kiterjedé
se a szokottabbnál kisebb, és így korlátolt czélokra van szánva.

E két jeles munkát egymással összehasonlítva kitűnik, hogy mig egy ol
dalról Petzval Ottó munkája, tárgya nagy fontossága-, dús tartalmánál és ki
terjedésénél fogva kitűnő helyet foglal ugyan el, de a megbízásból nagyobb siet

séggel készült munka helyenként némi fogyatkozást szült; más oldalról Weisz
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(Vész) János Ármin munkája kitűnő gonddal van ugyan szerkesztve, de a kel
lőnél szőkébb alapra fektetve. Ennélfogva az Osztály e két munkát egyenlő ér
tékűnek tartván, indítványa következtében a nagy jutalom a két munka között 
felosztatni s úgy kiadatni határoztatok.

Az osztály e két munkához becsben legközelebb állónak Weninger Vin- 
cze lt. „Politikai Számtanát44 jelölé ki, mint a mely irodalmunkban új jelenség, s 
abban, ügyes szerkezete és gyakorlati hasznossága által, kiváló helyet foglal el ; 
és így a másod vagy Marczibányi jutalom, az Osztály javaslata folytán, e most 
nevezett munkának Ítéltetett.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

II.

JELENTÉS
L u c a n u s  „ P h a r s a l i á j  á n a k 44 p á l y a - f o r d í t á s a i r ó l .

Az egy névtelen hazafi ajánlatából kitűzött 100 arany jutalomért pályázó 
kilencz „Pharsalia“-fordításra nézve a birálók többsége egyezik abban, hogy 
átalános becse egyik fordításnak sincs, csak viszonylagos. Ketteje a bírálóknak 
a VII-ik számú — „Le plus grand des événements44 stb. Marmontelből vett jel
igés — pályaművet emeli ki a többi felett, mint a mely a Pharsalia eredeti szö
vegének leghelyesb olvasását, magyarázatát, értelmezését illetőleg, a különféle 
kiadások s fordítások szorgalmas tanulmánya mellett, önálló éles Ítélet, emelke
dett, erőteljes tiszta magyarságu nyelv, s átalában hibátlan, könnyen folyó ver
selés által jeleskedik ; az eredeti munka szavait és kifejezéseit majd mindenütt ta- 
lálólag, talpra esetten tudja visszaadni ; számos, eddigi Íróinknál nem divatos szó
kat és kifejezéseket méhszorgalommal keresgél össze, melyek még sem sértik a 
fület; s mely a harmadik — külön véleményű bíráló szerint is, mindig magya
ros, egyszerű, erőltetés és dagály nélküli; egyes részeket szerencsésen s híven 
az eredetihez ad elő ; úgy hogy e harmadik bíráló is hajlandó volna ennek ítél
ni a jutalmat, ha a II. számú— „Fortes creantur fortibus et bonis“ jeligés — pá
lyaművet előbbre nem tartaná, mely szerinte többnyire jó magyaros, erőltetés 
nélküli, értelmes, elég síma, szép és hangzatos nyelvével — a tartalom velejé
nek jó felfogásával s hű visszaadásával, értelmező jegyzetei és élőbeszéde okáért 
is — a mai olvasó közönség igényeinek inkább megfelel.E II. számot egy másik bíráló 
is dicséretre érdemesíti. A többi pályaművek némelyikéről,kivált a „Hő tiszteletemet 
a bíráló uraknak “ jeligés IX. számúról szintén emelnek ki a birálók majd egy, majd 
más oldalt vagy vonást ; más részről egy sincs, mely kinyerné teljes jóváhagyású
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kát; sőt a jutalomra ajánlottakat is javítandó hibák jegyzékével kísérik ; s miga 
többség által kiemelt VII. számúról ajánlói a nyelvi érdemet és a beható tanul
mányt dicsérik, azt jegyzik föl másrészről, hogy versei nem mindenütt élénkek 
és gördülékenyek ; a fordítmány a tartalomhoz sem mindig egyaránt hu.

Az Osztály véleménye szerint a VII. számú fordításnak, melyet két bírá
lat ajánl, a jutalom kiadatni, s a megrótt hibák a fordítóval közöltetni határoz
ta lak  ; az egy bíráló által jutalomra, másik által is dicséretre érdemesített II. 
számú pályamű pedig dicsérő megemlítésre méltónak Ítéltetett.

Felbontatván az illető jeligés levelek, a VII. számú pályamunka fordító
jául Baksay Sándor ref. pap Csanádon, a II. számúnak fordítójául pedig Laky 
Demeter, premontrei kanonok Csornán, tűnt ki.

Kelt Pesten, dec. 7. 1865.
Arany János, 

titoknok.

III.

JELENTÉS
A Ma r c z i b á n y i - j  u t a l ó m r a  b e é r k e z e t t  e g y  n y e l v t u d o m á n y i

p á l y a i r a t r ó l .

A Marczibányi 40 aranyos jutalomra kitűzött pályakérdés oly elvek fel
állítását kívánja, melyek új szólásmódok alkotásánál szem előtt tartandók, s me
lyek elhanyagolása nyelvbeli előadásunkra károsan hat. A 26 lapnyi pályairat 
legnagyobb részt csak a kitűzött kérdés paraphrasisa ; a két, sőt sajátkép egy 
elv, mely felállíttatik, egész átalánosságban forog, kevés és nem is mindig he
lyes példák által kísérve ; mikre néhány indítvány következik, melyek kivitele 
épen e pályaműtől váratott.

A bírálók egyezően elvetik a pályaművet, s így a Marczibányi jutalom 
ez alkalommal ki nem adatott.

Kelt Pesten, dec. 7. 1865.
Arany János, 

titoknok.

IV.

JELENTÉS
A N ád á sd  y e pos z i  j u t a l o m r ó l .

Az ifjú gr. Nádasdy Ferencz alapította s néhai gr. Nadasdy Tamás ne
vét viselő alapítványból kitűzött jutalomtételre versenyző hat pályamű közül a

ÉVKÖNYV. XI. KÖTET. V. DARAB. 8



58 JELENTÉSEK.

bírálók egyike a IV. számú, Zrínyi czímet viselőnek kívánta kiadatni a jutal
mat, nemcsak mivel társai közt legjobb, hanem mert átalános becse is van, 
sőt költészetünk díszére szolgál. Ellenben a más két bíráló Zrínyit figye
lemre méltónak sem Ítélvén, egyedül az V-dik számú Losárdi Zsuzsánna 
czímü pályaművet emelte k i , mint olyant, mely társait messze felülmúlja, s 
melyet magában is dicséretes tulajdonok tűntetnek ki. írója teljes birtokában van 
a verselési technica virtuositásának. Stylusa csillog, ragyog, rajzai nem egy 
helyt elevenek, új színűek. Gyakorlott ecsettel festi itt-ott a természet képeit s je
leneteit, olykor éles vonásokkal a fölvett alakok jellemét is. De fő ereje kiválóan a 
lyrai természetű részletekben nyilatkozik, sőt maga a beszély hősnője is ily lé- 
nyegünek mondható. Szerelme, az egész mű folytán alig lép ki a negativitas kö
réből, s nem ragadja őt oly küzdelmekre, melyek közt hősileg diadalmaskodhat
nék, vagy elbukhatnék. Az egész mű inkább egy pályakép, mint költői cselek- 
vény. A jellemrajz és cselekvény hibáit olykor maga az előadás még inkább ki
emeli, mely több helyt közel áll a prózai novellisticus előadáshoz, s hiányzik 
belőle az emelkedettség és gyorsaság, melyet költői beszély ben megkívánunk.

Ezek szerint, a Zrínyi mellé nyilatkozó szavazat kisebbségben maradván, 
a Losárdi Zsuzsannát részben méltányló szavazatok egyike pedig határozottan a 
jutalom ki nem adása mellett nyilatkozván: a Nádasdy eposzi díj ezúttal ki 
nem adatott.

Kelt Pesten, dec. 7. 1865.
Arany János, titoknok.

V.

JELENTÉS
Az 1863. és 1864. évi Sámuel -d i j  k i a d á s á r ó l .

Az évenként 15 aranyból álló Sámuel-díj mindenkor az illető évben meg
jelent nyelvészeti értekezések közül annak lévén kiadandó, mely a Nyelvtudo
mányi Osztály által e jutalomra mint legjobb, ajánltatik; miután jelenleg kétévi 
díj vala rendelkezés alatt, azok a Nyelvtudományi Osztály ajánlatára követke
zőleg ítéltettek oda :

1. Az 1863-ban nyomtatva megjelent értekezések közül Kriza János 1. 
tagnak a „Vadrózsák** I. kötetéhez csatolt „Nehány szó a Székely Nyelvjárá
sokról** czímü dolgozata nyerte el, mint a mely ama nyelvjárásokat, igénytelen 
modorban bár, de alaposan és világosan tűnteti elő, s ez által a székely szólás 
ismeretét nem kis mértékben előbbre viszi.

2. Az 18 64-ben kijött értekezések sorából Brassai Sámuel 1. tag „Mondat
tanának “ az Akadémiai Értesítő nyelvtud. osztálya IH-ik kötetében megjelent 
„Második tüzetes része** Ion érdemesítve jutalomra ; melynek fő jelessége abban
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áll, hogy a mondatbeli hangsúly és élőbeszéd alapján rakja le a magyar synta- 
xis épületét, oly tüzetesen, mikép előtte senki.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

VI.

JELENTÉS
A Gr o r o v e - d í j r a  v e r s e n y z e t t  b ö l c s é s z e t i  p á l y a m u n k á k r ó l .

A Gorove-alapítványból harmincz arany jutalom mellett, 1865-re fel
adott pályakérdésre: Minő befolyást gyakorol a természettudományok újabb fej
lődése az emberi lélek és akarat szabadságát védő bölcseletre ? stb. — érkezett 
három pályamunka közül, a bíráló vélemények alapján, az Akadémia Philoso- 
phiai Osztálya a jutalmat egyik munkának sem vélte kiadhatni ; a II. számút 
azonban, melynek jeligéje „To be or nőt to be,“ mivel a bölcsészetben jártas és 
tájékozott, mélyebbre ható és elvszerüen következtető elméről tanúskodik, és a 
kérdést, bár lényeges hézagokat hagyva, de mégis oly szellemben és irányban 
tárgyalja mint a feladat kívánja, dicsérettel kitűntetendőnek indítványozta.

Miután a dec. 7-ki nagygyűlésben magok a birálók és az Osztály tagjai 
kijelenték, hogy a II. számú pályairatot nyomtatásra érdemesnek nem tartják ; 
mind három pályamű jeligés levelei felbontatlan elégettettek, és így a Gorove- 
díj ez úttal ki nem adatott.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

VII.

JELENTÉS
Az E l s ő  M a g y a r  A t a l á n o s  B i z t o s í t ó  T á r s u l a t  

a l a p í t v á n y á b ó l  k i t ű z ö t t  j u t a l o m r a  v e r s e n y z ő  n e mz e t -  
g a z d a s á g i  p á l y a  mű v e k r ő l .

Az Első Magyar Átalános Biztosító Társulat alapítványából, ezer forint 
jutalom mellett az Akadémia statistikai Bizottsága által kitűzött pályakérdésre : 
„Minő hatást gyakorol Magyarország anyagi fejlődésére, névszerint mezei 
gazdaságára,iparára,kereskedelmére a birodalom határain fennálló vámvonal?'* 
stb. — versenyzett három pályamű mindegyikében a birálók sok helyes nézetet 
találtak elmondva, sok érdekes adatot egybeállítva, melyek a pályafeladat meg-

8*
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fejtéséhez s a magyar közönségnek e kérdésben tájékozásához becses adalékokat
nyújtanak. A három mű közül mindazáltal különösen az I. számút, e jeligével „....
ne prorsus inutilis olim Vixisse hinc videar, pereamque in funere totus. Hora
tius. “— a másik kettő felett a tárgynak mind elméleti kifejtésében teljesebbnek 
és több oldalúnak, mind történelmi és statistikai adatokkal felderítésében annyi
val bővebbnek, kimerítőbbnek tartják, hogy már a rendkívüli szorgalommal, sok 
fáradsággal egybehordott anyagok nagy bőségénél fogva sem kételkednének 
ennek Ítélni oda a jutalmat, ha azt elméleti nézeteinek helyessége mellett, egy
szersmind gyakorlati iránya kiválólag nem ajánlaná is. Midőn azonban bírálók 
ez I. számú pályaműnek a jutalmat egyértelmüleg oda Ítélik: nem mulaszthatják 
el, magának a műnek érdekében, kifejezni óhajtásukat, hogy e mű, melynek mi
előbbi megjelenését kívánják, azon átalános részeknek, melyekre nézve a közön
ség már eléggé tájékozva van, kihagyásával, s egyes, szorosan a kérdésre nem 
tartozó kitérések mellőztével vagy rövidítésével, s styl tekintetében is gondosan 
átnézve és javítva adassék sajtó alá.

Felbontatván a jeligés levelek, az I. számú pályadolgozat szerzőjéül dr. 
Kautz Gy^da egyetemi tanár s akad. 1. tag tűnt ki ; s részére a jutalom kiadatni 
határoztatott.

Kelt Pesten, dec. 7. 1865.
Arany János, 

titoknok.

VIII.

JELENTÉS
A H ő i g  y d í j r a  é r k e z e t t  F e s t é s z e t - t ö r t é n e t r ő l .

A Magyar Hölgyek alapítványából, 300 ft. jutalom mellett, a Festészet 
egyetemes történetét tárgyazó kézikönyvre kirdettetvén pályázat : a beérkezett 
egy pályaműről a bírálók véleménye oda megy ki, hogy szerzője nagy szorga
lomra és szép olvasottságra mutató compilatiót nyújt, mely, e szak szegénysége 
mellett irodalmunkban, hézagpótlónak tekintethetik ; bár az eszmény elméleté- 
sen kelleténél inkább el van fogúivá ; bár gyakorlati tárgyismerete hiányos, s 
így ítéletei meg nem állhatnak. A némelykori nagyon virágos előadás több egy
szerűséget és határozottságot óhajtat velünk ; minek azonban néha szépműtani 
műnyelvünk fejletlensége az oka.

Jutalomra egyik biráló által sem ajánltatván, annak ez úttal ki nem adá
sa elhatároztatott.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János¡ 

titoknok
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IX
e

JELENTÉS
a Hö l g y - d í j r a  p á l y á z o t t  „ Bö l c s é s z e t i  E r k ö l c s t a n

K é z i k ö n y v é r ő l . *

A Magyar Hölgyek alapítványából, 300 forint jutalom mellett, a „Böl
csészeti Erkölcstan Kézikönyvére“ hirdetett pályázaton megjelent egy munkát, 
mint a mely, a birálók véleménye szerint, szigorúan iskolai tankönyv, de a ma
gasabb népszerűség igényeinek meg nem felel, a philosophiai osztály jutalomra 
nem ajánlván : jeligés levele elégettetett, s a jutalom ez úttal ki nem adatott.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

X

JELENTÉS

a H ö 1 gy-d í j r a  v e r s e n y z e t t  „ F u v é s z e t  Al a p  v o n a l  a i* c z í mü
p á l y a m ü v e k r ő l .

A Magyar Hölgyek alapítványából, 300 forint jutalom mellett, pályázat 
lévén hirdetve a „Fíívészet Alapvonalai“ czímü kézikönyvre: miután a beérke
zett öt rendbeli pályamunka között, a birálók véleménye szerint, egy sincsen, 
mely a legmérsékeltebb igényeket is kielégítené: a Természettudományi Osztály 
egyiket sem ajánlotta jutalomra vagy kinyomtatásra.

E szerint a jeligés levelek elégettetvén , a díj ez alkalommal ki nem
adatott.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

XI.

JELENTÉS
a Hö l g y - d í j r a  p á l y á z ó  „Ál l a t i  É l e t t a n r ó l . *

A Magyar Hölgyek alapítványából hirdetett 300 forintos jutalomra, 
melynek czélja egy pályázás útján előállítandó kézikönyv: „Allati Élettan*
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volt, csupán egy munka érkezvén : miután ez is , a bírálók véleménye szerint, 
azon czélt, hogy a tudomány jelen színvonalán tartva, népszerű legyen, meg 
sem közelíti, sok helyen hibás és téves nézeteket nyilvánít, mig némely fejezetei 
részletesb tárgyalást igénylenének, előadása sem szabatos; az illető Osztály ál
tal se jutalomra, se kiadásra nem ajánltatott, és így jeligés levele megsemmisít- 
tetvén. a jutalom ez alkalommal visszatartatik.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

XII.

JELENTÉS
a Vi t é z - j u t a l o mr a  é r k e z e t t  p á l y a m ű r ő l .

A Vitéz alapítványból negyven arany jutalom lévén kitűzve a következő 
pályakérdésre : „Irassék le Magyar- vagy Erdélyországnak valamely ásványa, 
kőzete, vagy kövűlete“ stb. — csupán egy, „A magyarhoni Antimonit Egyed- 
rajza“ czírnü pályairat érkezvén; ennek bírálói elismerték ugyan, hogy szerzője 
az Antimonit eddigelé nem ismert jegecztani viszonyait, hosszas, időt és fáradsá
got igénylő s kitűnő szakavatottságot tanúsító észleletei után tűnteti föl, s ek
ként az Antimonit alakjainak ismeretét előbbre viszi s a tudományt gazdagítja ; 
de miután a vizsgálat folytában kiderült, hogy ugyan e munka, német nyelven 
még 1864. december hóban, tehát előbb mint az Akadémiához beküldetett volna, 
a bécsi Tudományos Akadémia ülésében felolvastatott, s azóta nyomtatásban is 
megjelent ; többé mint eredeti nem pályázhatott, következőleg jutalmat sem 
nyerhet.

E szerint a jeligés levél elhamvasztatván, a Vitéz jutalom ez esetben ki 
nem adhatónak ítéltetett.

Kelt Pesten, dec. 7-én 1865.
Arany János, 

titoknok.

XIII.

JELENTÉS
a Hö l g y - d í j é r t  p á l y á z o t t  Ró ma i  I r o d a l m i  T ö r t é n e t r ő l .

A Magyar Hölgyek alapítványából Római Irodalom-Történetre kitűzött 
jutalomért versenyző egy pályamunka, történeti felfogás, önálló tárgyismeret és



JELENTÉSEK. 6 3

kellő szervezet nélküli kísérlet, melyben sem tiszta átnézet, sem pontosság az 
adatokban ; az Ítéletek helyett pedig lapokra terjedő latin helyek kiírása szere
pel. Az előadás is pongyola, nyelve magyartalan és hibás ; s így nemcsak juta
lomra, de átalában semmi figyelemre nem méltó.

Kelt Pesten, dec. 9-én 1865.
Arany János, 

titoknok.
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IX.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Ú J JUTALOMTÉTELEI.

A Nye l v-  és S z é p t u d o m á n y i  Os z t á l y b ó l .

1 .

A gróf Teleki József-íé\e drámai jutalomért \8 81-xe vígjátékok pályáznak. 
Csak tiszta vígjáték fogadtatik el, tehát bohózatfélék nem. A verses forma elő
nyéül fog tekintetni a műnek, hasonló vagy közelítő' becsű társak felett.

Jutalma száz arany.
Határnap 1866. dec. 31. — Ajutalom 1867. mart. 19-én adatik ki.
A jutalmazott mű előadásra a Nemzeti Szinház sajátja lesz, kiadásra az 

iróé marad.
2.

A gróf Karácsonyi-iéle drámai jutalomért 186%-ben szomorú játékok pá
lyáznak, hová nemcsak szomorújátékok, hanem másnemű, történeti, regényes, 
polgári színművek, drámai erkölcsrajzok stb. is értetnek. A jutalom csak önálló 
becsű munkának adatik ki.

Jutalma négyszáz arany.
Határnap 1867. dec. 31-ike. A jutalom 1868. mart. 31-én adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona. Ha azonban, a sajtóviszonyok 

netaláni oly változtával, hogy az irói tulajdon a színházak ellenében kellőleg 
védve lenne, szerző három hónap alatt ki nem nyomatná művét: a kiadás joga 
10 évig az Akadémiára száll.

3.

Kívántatik elbeszélő költemény, mely a magyar történetből vagy mon
dából vett valamely tárgyat úgy kezel, hogy abban történeti vagy mondai sze
mélyek cselekvénydús mesében jelenjenek meg, a mű forrástanulmányokra mu
tasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct compositióra, költői tárgyalás
i-e, választékos nyelvezetre, és a versbeli technika szigorú, tiszta és szabályos 
megalkotására nézve, költészetünknek díszére szolgáljon.

Jutalma az ifj. gróf Nádasdy Ferencz úr által néhai gr. Nádasdy Tamá.< 
nevére tett alapítványból száz arany.
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Határnap 1867. május utólsó vasárnapja.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad, ki tartozik azt esztendő 

alatt közrebocsátni.

4 .

Mi befolyással volt az ó classicismus a magyar költészetre, a legrégibb 
időktől kezdve?

Jutalma a (Aroyc-alapítványból harmincz arany.
Határnap januar. 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

5
Másodszor.

A mindennapi tapasztalás bizonyítván, hogy mióta a nyelvújítás jogo
sultsága kérdésbe többé nem vétetik, és irodalmunk, főleg pedig az időszaki, sőt 
a napi sajtó is , folytonos gyarapodást vészén, nyelvünk szükség nélkül más 
nyelvek phrasisai után képzett számtalan — a törzsökös magyar szólásmódok
nál sem szebb, sem hatályosb, sem világosb, sem szabatosb — új szólásokkal 
árasztatik el, mi által a nyelv saját eredeti színezetéből kivétetik, anélkül, hogy 
egyéb tekintetben nyerne :

Fejtessenek ki tehát azon elvek, melyek új szólásmódok alkotásánál szem 
előtt tartandók; s mutattassék ki számos példákban, mily káros befolyással volt 
és van, ez elvek mellőzése miatt, nyelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek ha- 
nyag vagy szolgai utánzása a nyelvújítás diadala óta.

Jutalma a J/arczíóúm/i-alapítványból negyven arany.
Határnap martius 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

6 .

Kívántatik a magyar igeidők elmélete a középkori, xigy a XVI. és XVII. 
század irodalmi, s a mennyiben vannak, népi nyelvemlékei alapján, tekintet
tel a legújabb kor irálytani fejleményeire.

Jutalma a álarcz/óam/í-alapítványból negyven arany.
Határnap mart 31. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

7 .

Fejtessék ki a Szép természetben, művészetben és életben. Kiterjedése 
12— 15 közép 8-rét nyomtatott ív.

ÉVKÖNYV. XI. KÖT. V. DARAH. 9
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Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz forint. 
Határnap máj. 31. 1867.
A jutalmat nyerő mtí az Akadémia tulajdona.

A T ö r v é n  y t u d o m á n y i  Os z t á l y b ó l .

Kívántatik a jelzálogi és telekkönyvi rendszer ismertetése, elméleti és 
gyakorlati szempontból, — párhuzamba állítva a jog és közhitei azon elveit, a 
melyeken az európai nevezetesebb telekkönyvi rendszerek alapúinak ; továbbá in
dokolt kifejtése annak : mily rendszer lenne, a mellett, hogy legegyszerűbb, a 
magyar jog- és birtokviszonyoknak s közgazdasági érdekeinknek leginkább meg
felelő ?

Jutalma a Sztrokay /bitad-alapítványból száz arany.
Határnap dec. 31-ike, 1867.

A T ö r t é n e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

Számiáltassanak elő az erdélyi külön diéták 1540-ig, s fejtessék ki azok
nak hatásköre.

Jutalma a Vité¿-alapítványból negyven arany.
Határnap 1867.januar. 31-dike.

A Ma t he  ma t i k  ai és T e r m é s z e t t u d o m á n y i  O s z t á l y o k b ó l .

1.
Kívántatik a Mechanika alapvonalait előadó kézikönyv. Kiterjedése 12 — 

15 közép 8-r nyomt. ív.
Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz forint.
Határidő mart. 31. 1-S67.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

2 .

Kiváutatik a Villanyosság elméleti s gyakorlati előadása. Kiterjedése 12 
—15 közép 8-r. nyomt. ív.

Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz forint.
Határidő mart. 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona
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3.

Kívántatik Embertan, természetrajzi tekintetben. Kiterjedése 12—15 
közép 8-r. nyomt. ív.

Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz forint.
Határidő mart. 31. 1867.
A jutalmat nyerő mii az Akadémia tulajdona.

11.

Már kihirdetett és függőben levő jutalomtételek.

A Nye l v -  és S z é p t u d o m á n y i  Os z t á l y b ó l .

1.
A gr. Teleky József-iéle drámai jutalomért 1865-ben szomorújátékuk pá

lyáznak.
Jutalma száz arany.
Határnap dec. 31. 1865 — A jutalom martius 19-én 1866. adatik ki.

2 .

A gr. Karácsonyi-féle drámai jutalomért 186 V5-ben vígjátékok pályáz
nak. A verses forma előnyéül fog tekintetni a műnek, hason- vagy közel hason- 
becsü társak felett.

Jutalma kétszáz arany.
Határnap 1865. dec. 31-dike. — A jutalom 1866. martius 31-én adatik 

ki, de csak úgy, ha a legjobbnak Ítélendő mű drámai, szini és formai tekintetben 
önálló becscsel is bír, s így szinköltészetünk haladására szolgál.

A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.

A T ö r t é n e t t u d o m á y i  Os z t á l y b ó l .

Kívántatik oly munka, mely a múlt*század végétől a jelen ideig hazánk
ban uralkodott nemzetgazdasági nézeteket, ezek fejlődése történelmét, és közvi
szonyainkra gyakorlott befolyását kimerítőleg adja elő.

Jutalma a Pesti Hazai Első Takarékpénztár részéről, a „Fáy András- 
alapítvány“ alapító levele értelmében, ezer ötszáz forint.

Határnap 1866. dec. 31.
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A jutalmazásra már kijelölt munka a szerző által legalább 500 példány
ban kinyomatandó, s a munka megvétele a közönség részére lehetővé teendő .-el
len esetben a jutalom ki nem adatik. A munka a szerző tulajdona marad, ki abból 
három nyomtatott példányt a takarékpénztárnak átadni köteles.

Pályázási szabályok.

1. Minden rendű pályairat a fen kitett határnapokig az Akadémia titok- 
nokához küldendő; azokon túl semminemű ily munka el nem fogadtatván.

2. A pályamű idegen kézzel tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen.
3. A szerző nevét ) polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes le velen 

ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsétes levélben netalán 
feljegyzett kikötések, feltételek vagy a verseny-ügy körül régtől fogva bevett 
szokásos eljárástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek.

Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
5. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka saját ke- 

zeirása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik.
6. A jutalmat nem nyert pályairatok kéziratai az Akadémia levéltárában 

maradnak-
7. A gr. Teleki-féle drámai pályázatoknál a társai közt legjobb műnek a 

jutalom mindenkor kijár; a többinél egyszersmind az absolut becs határoz.
8. Mind ezen feladatokra mindenrendü akadémiai tagok is pályázhatnak.
9. A Hölgyek díjai melletti pályázatokra még különösen is megjegyez* 

tetik, hogy a pályaművek ívszámai csak megközelítők, s az irók tájékozására s 
nem szorosan kötelező szabályul vannak felemlítve. Az alapítók akaratához ké
pest azonban okvetetlenül szükséges, hogy a felvett tárgyak alaposan, a tudo
mány állásához, a kor érdekeihez, úgy a magyar mívelt osztályok szükségei s 
készülete fokához mérten dolgoztassanak ki; mi ki nem zárja azt, hogy egyene
sen külföldi, ángol, franczia, német, a czélnak megfelelő ily munkák ne vétes
senek fel alapul ; de ily esetben a birálat körül egybevetés végett az eredetiek 
is hozzácsaphassanak a pályaműhöz ; megjegyeztetvén egyszersmind, hogy ha- 
sonbecsü eredeti mű mégis elsőséget nyer az átdolgozott mű felett.

Egyébiránt bármely, ha csak formai szabálynak is, elhanyagolása elejti a 
szerzőt a jutalomtól.

Kelt Pesten, dec. 7. 1865.
Arany János, 

titoknok.
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Igen tisztelt tekintetes Akadémia!

Engedje meg a tekintetes Akadémia, mielőtt székfoglaló értekezetem 
előadásához fognék, hogy kegyeletemet és legmelegebb hálámat fejezzem ki 
a tekintetes Akadémia iránt azon kitüntetésért, melylyel parányi működése
met méltatva helyet foglalnom engedett a haza ,azon választottjainak körében, 
kik tudományosságuk által ligy , mint a szép és nemes iránti buzgalmuk által 
tündökölve, a nemzet szellemi vagyonának gyarapítására és öregbítésére vannak 
hivatva. — Vajmi rövid az élet ily nagy munkára! — de lánczszemekként
fűződnek össze egy nemzet életében ezen előhaladások , melyeket a szellemi té-

/
ren egyes nemzedékek kivívnak. — En részemről ezen tudományos testület kö
rébe lépve, tartozásomnak csekély erőm és tehetségem szerinti lerovására kettős 
kötelezettséget érzek magamban, egyiket az emberiség, másikat hazám irányában.

1*



A KÉPZŐ-MŰTÉTEK (operationes plasticae.)

A képzö-mütétek (operationes plasticae) az orvosi szaknak azon ágát ké
pezik, mely természettudományi tekintetben ép oly érdekes és tanuságos, mint 
a mind nagy mértékben jótékony, hogy ne mondjam csodaszerii foganatjaiban.

A képzés, képzö-mütevés, főleg az újabbkori orvosi szak gyöngédebb, s a 
tudomány által nemesített irányát képviseli. Mindenik képzo-mtítevés újjáalakí
tás egyszersmind, melyet az emberi ész a természet működésének leleplezése 
folytán vezérel. Ezen egyszerű, de nagyszerű müvek szabályainak fölismerésé
ben, s abban, hogy általuk a konok kórirányokat rendes állapotukra kényszerül
ni tanította, — rejlik tulajdonkép az újabb orvosi korszakfo diadala etéren.

Tagliacozzi, a híres bolognai tanár, már 300 évvel ezelőtt gyakorolta és 
tanította volt az orrképzést a karbdrbol „De chirurgia curtorum cum insitione“ 
czímti könyvében ; és a kelet-indiai alsóbb rendű papok — koomák — orrkép
zési módja a homlok-bdrbol, az ángol orvosok s köztök főleg Carpue által már 
a múlt század végén megismertetett. Miután azonban mind a két műtét-mód, 
merőben tapasztalati (empíriái) volt : részint elkülönítve maradtak az egyes sze
rencsésebb műtök kezében, részint mint képző-műtételek, csupán az orrképzés 
szűk körére szorítkoztak.

A képző-műtétek, mint tudományos búvárlatra s öntudatos észleletekre 
alapított gyógy eljárások, csak, pár évtized óta lettek az orvosi szak köztulajdo
nává, és a képző-műtétek alkotó és gyógyító hatásukat csak azóta terjesztették 
ki a test mindennemű hiányaira, mióta a tudomány az élettani szabályok isme
rete által a műleges (technicai) kezelésnek világot gyújtott.

Az orrképzés tapasztalati korszakában csupán az orrhiányokat sikerűit 
itt-ott pótolni ; de mióta e műtétnek megadatott az értelem, azóta készíttetnek 
szemhéjak, ajkak , száj , arcz , fül stb. Azóta a férfi és női nemzőrészek eddig 
gyógyítliatlan hiányai gyógyíthatók ; a lágy szájpadív rése, mely a beszédben 
érthetlenné ; a gége nyílása, mely hangtalanná és erőtlenné ; a bélsipoly, mely 
undorítóvá tesz, eltávolíthatók. A rendes nyílások zárait, úgymint a száj, orr} 
szem, fül és végbélét, állandóan megnyitni csak azóta vagyunk képesek.
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Ezen fölséges műveletek természetét s élettani alapját rajzolni egyik föladata 
jelen értekezésnek ; a másik — a honban, névszerint a magyar egyetemi sebé
szi kórodán, általunk véghezvitt képz'o-műtétek ismertetését adni, s ez által a magyar 
orvosi tudomány történelméhez némi töredékkel járulni.

I.

ÉLETTANI RÉSZ.
A) A visszapótlás (reproductio, regeneratio) folyamatáról.

Megtörténik, hogy az állati test eltávolított részei helyébe új, az elveszet
tel azonos képződmény terem, mely folyamat az új képződések (Neoplasien) 
nagy sorába tartozva, mint helyrepótlás (regeneratio) ismertetik, melyhöz szo
kásból még azon szövetek is számíttatnak, melyek a régi helyébe jönnek ugyan, 
hanem a régi sajátságaival nem bírnak, jóllehet ahhoz néha többé-kevésbbé lia- 
sonlítnak, s mind összevéve a hegek osztályába vehetó'k fel.

Az állat helyrepótlási képessége különböző' mértékű, s szabályul állhat, 
hogy az annál kiterjedtebb és annál gyorsabban véghez menő', minél egyszerűbb 
az állat szerkezete. így például a planáriák testének tetemes része, a vízi szala
mandra lábai, a ráknak pedig ollói visszapótlódnak. A működések sokféleségére 
czélzó szerkezeti bonyolúltságnál fogva magasabban szervező'dött állatoknál, me
lyek közé az emlősök és az ember is tartoznak, a helyrepótlási képesség csak 
egyes szövetekre szorítkozik. A helyrepótlódó szövetek pedig csak azok lehet
nek , melyek a meglevő kötszövet átalakulása folytán újjá szerkeződhetnek. 
Ezekhez tartoznak a, csont, ideg, ritkán a porcz, s mint magától értetik, a köt
és a ruganyos szövet ; nemkülönben az edények.

A szaruképletek oly kevéssé képződnek ú jra , mint a mirigy sajátképi 
elemei, vagy pedig az idegsejtek. A két utóbbinál ez szembetűnő, miután elve
szett mirigy vagy agyrészek helyébe új ilynemű szövethalmaz nem képződik. 
Az előbbieknél legalább a látszat a helyrepótlás mellett van ,* tüzetes vizsgálat 
azonban ellenkezőt mutat, mert az eltávolított hajak, köröm vagy hám helyébe 
csak az jön, mi az anyateleptől kifelé haladva a tovatolódás folyamata (iuxtapo- 
sitio) szerint a nélkül is jött volna. Ha pedig egyszer az anyatelep ki van irtva, 
mint például valamely csontdarab kimetszetett, szaru elemek a szomszéd köt- 
szöveti részekből többé nem képződnek, míg az eltávolított csontrész ezekből 
újra képződik.

A jelen értekezet a képző-műtéteket foglalván magában, a csont- és a 
porcz-szövet helyrepótlásának részletesebb tárgyalását, minthogy azon szövetek 
itten nem szerepelnek, mellőzhetőnek hiszszük.
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Az első és legfontosabb tekintet a köt-, s ezzel egyetemben a ruganyos 
szövetet illeti, mert hiszen ezek által történik a sebrészek egyesülése.

A metszés a sértett kötszöveti elemekre ingerképen hatván, ide nagyobb 
mennyiségű tápnedv ömlését föltételezi, mi a kötszöveti sejtekre hosszabb időn 
át tartó, maradó befolyást eredményez, s itten elénkebb tevékenységben nyilvá
nul ; ez pedig maga részéről jelentékenyebb tömegű tápanyag felhalmozódását 
eszközli, mely a sejtek természetéhez képest sajátlagosan átváltozva a szomszéd 
részekben szerte terjed, a kötszöveti rostokat átitatja, s térfogatilag növeli, me
lyek ily módon szokottnál nagyobb mérvben táplálkozván , minden irányban 
folyton gyarapodnak, míg végtére a hosszantiban számos rosttá szétoszolnak. A 
szám- és térfogatban gyarapodó rostelemek igen természetesen hosszanti irány
ban is növekednek, a netán előttük fekvő tért betöltik, s az átellenben levő ros
tokkal egygyé nőnek; a kötszöveti sejtek pedig maguk részéről osztódás útján 
szintén szaporodnak, térfogatilag növekednek, s vagy mint ilyenek megmarad
ván, vagy pedig ruganyos rostokká változva, a szemben helyzeti hasonnemü ele
mekkel egyesülnek.

A leírt képződési folyamat eszközli a heveny forradást (per primam in
tentionem), mi a képző-műtételek sikerülésének főkelléke; létesűlhetésének ok
vetlen feltétele pedig, hogy a seb-részek egymást teljesen érintsék, vagy hogy 
távoluk a legkisebbtől messze ne álljon. Mely feltételnek ha elég nem tétetik, az 
elválasztott részek egyhamar nem egyesülhetvén, a kötszöveti sejtek külingerek 
hatásának kitéve genytestecsekké oszolnak szét ; mi mellett a rostképződés a már 
leírt módon lassan halad, s a seb csak hosszabb idő múlva töltődik ki tisztán 
kötszöveti rostokból álló hegszövettel.

Az edények helyrepótlása szintén a kötszövet elemeinek átváltozása 
folytán történik. A kötszöveti sejtek összenyíló nyújtványai ugyanis kitágúlnak. 
s magukat a sejteket kifejlődési körükbe felvevéri, edényhálózat képződik, mely 
a véredények hajszáli hálózatával vagy összenyílik, vagy pedig már megle
vő nyilatai tágasabbak lesznek, s a vérnek űrökben szabad folyást engednek. 
Ezen hajszál-edényekből képződnek azután az üterek és a visszerek, köréjük 
kötszöveti elemek halmozódván, melyek falaikká szervülnek. Az ilyen módon 
előállított edények a rendesektől annyiban különböznek, hogy belfelületüket 
hámréteg nem borítja, falaikban pedig sejtszerü izmok (contractile Faserzellen) 
nem találhatók.

Az elkülönítve levő részek edényei egymással azonban csak akkor nő
hetnek össze, ha azok hegszövet által egymástól elválasztva nincsenek, miután 
ebben átváltozható sejtelemek nem lévén, az egyesülés nem eszközölhető.

A mi pedig az idegeket illeti, ezeknek csonkjai heveny módon összenőhet
nek, ha azok váglapjai egymást közvetlenül érintik. Midőn azonban az ideg
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csonkok egymást közvetlenül nem érintik, hanem bizonyos távol van közöttük, a 
helyrepótlási folyamat következő :

Az idegcsövek kötszövet által, mely idegburoknak (neurilemma) nevezte
tik, tartatnak össze. Az idegburokban számos, apró hosszúdad magcsa van, me
lyek ép állapotban alig észlelhetők, mihelyt azonban az ideg átválasztatott, az 
ennek következtében támadt inger folytán úgy a környi, mint a központi csonk 
végei csakhamar gömbszerüen megduzzadnak, mi az említett magcsák növekedé - 
se és a tápnedv nagyobb felhalmozódásában találja okát. A magcsák nagyságra 
nézve eleinte egymástól különböznek, többé-kevésbé gömbölydedek és rendetle
nül szétszórvák ; majd azonban megnyúlnak, s hosszanti tengelyükkel az ideg le- 
folyási irányának megfelelőleg rendeződnek, végeiktől pedig nyújtványt bocsát- 
nak. Az egymás felé irányúit végi nyújtványok egymással összenőnek, mi
nélfogva több kötszöveti magosából cső idomúi, mely a magcsák helyeinek meg
felelőleg vastagabb. Az olvasószerü csövek azután egyenlővé vastagúlva, a 
környi és a központi részen átellenben fekvők egygyé válnak ; végtére pedig 
megfelelő végeikkel úgy a központi, mint a környi csonk idegcsöveivel össze
nőnek. Az újdon képződött csövek idegbennékkel a központi csonk idegcsö- 
veiböl töltődnek meg, úgy szintén a környi csonk idegcsövei is ; miután ezek az 
átmetszéstől az összenövésig terjedő időköz alatt zsírszerü átalakuláson keresztül 
menve annyira elsorvadtak, hogy az idegcső-burkon kívül belőlük egyéb fenn 
nem maradott.

A vázolt helyrepótlási folyamat kedvező esetben nehány hét alatt végbe 
megy, míg máskor hónapok kívántainak hozzá. A kedvező feltételekhez tartoz
nak: a tisztán éles eszközzel metszett váglapok, s a lehető legcsekélyebb távolság. 
Egymástól öt centiméternél nagyobb távolságra eső idegcsonkok köze idegele
mekkel többé nem töltődik k i , hanem csak kötszöveti rostokkal. Zúzott vagy 
más valamely rósz bánásmódban részesült idegcsonkok egymással soha semmi
kép nem egyesülnek.

Az összenövés megtörténhetik oly idegcsonkok között is, melyek közöl a 
központi és a környi rész nem ugyanazon ideghez tartozott; de hogy az össze
növés után oly idegműködés lehető legyen, szükséges mégis, hogy az összenőtt 
csonkok mind a ketten érzés- vagy mozgásidegekhez tartoztak légyen ; s ezért 
egyesítésüknél, ha az illető rész érzés- vagy mozgás-képességére figyelemmel 
akarunk lenni, csak arra kell figyelnünk, hogy az érzési idegek érzésiekkel, a 
mozgásiak pedig mozgásiakkal jöhessenek érintkezésbe.

Hogy a csonkoknak mely idegcsövei olvadjanak össze , a véletlen műve ; 
miért is megtörténik, hogy nem minden környi idegcső kötődik össze központi
val, hanem magára hagyatva végképen elsorvad, miért is az idegek összenövése 
után várni nem lehet, hogy az illető részek érzés vagy mozgás dolgában azon
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hatályra emelkedjenek, melyen az épek állanak, hanem ezt a körülmények sze
rint csak többé-kevésbé közelíthetik meg.

Midőn tehát az embernél egyes tagrészek elvesztek vagy megcsonkúltak, 
azok a természet önerejéből újra nem képződnek, hanem a művészet által az il
lető szövetek helyrepótlási képességének segélyével állíthatók vissza. Miért is a 
természet képességének helyes felhasználása, s a művészi ügyesség egyezményé
ben van a sebészi képző-művészet életjogosúltsága.

B) A képzési folyamat élettana.

A képző-műtétek alapjául a bőrnek azon tulajdonsága szolgál, hogy ere
deti helyéről elválasztott lebenyei más helyek sebzett felületéhöz odaforradnak, 
ha száruk hagyatik, melyen át bennök az edények és idegek működése folytán 
az élet fönnmarad. Különben az anya-alapjoktól elválasztott bőrrészek életképes
sége nem csupán a közvetítő szártól származik ; azok az életképesség és önálló
ság magas fokával bírnak önmagokban is. Mind megannyi példák erre az egé
szen leválasztott bőrlebenyek, s az orr- és ujjcsúcsok szerencsés odaforradási 
esetei ; sőt kétségbevonhatlan tények tanúsítják, hogy a hosszabb ideig, néha 
egy-két óráig, leválasztva volt bőrlebenyek megéltek, s kisebb tagrészek ismét 
oda tapadtak. A teljesen elválasztott bőrlebenyeknek ezen csudás életképessége 
talányszerübb lesz még, ha azt látjuk, hogy az újból leválasztott s azonnal föl
illesztett bőrrészek gyakran elhalnak. Ezen curiosum magyarázatát a kérdéses 
bőrlebeny önálló élettani folyamatában találjuk. Ha t. i. ily bőrlebenyt a levá
lasztás pillanatától kezdve szorgosan észlelünk, azt látjuk, hogy az a lemetszés per- 
czében sápadt lesz, azután meghidegszik, szélei behajlanak és az egész egybezsu
gorodik, annyira, mikép gyakran csak erősebb nyújtás által lehet előbbeni he
lyébe belelapítni. Ezen egybezsugorodást növelik a kül ingerek, főleg a hideg 
vízzeli kezelés. Legelőször Dieffenbach észlelte ezt egy heremtítétnél, hol a kiir
tott borékbőr, mely egy tenyérnyi területű volt, negyed óra múlva dió nagysá
gúvá zsugorodott össze. Ez kétségbevonhatlan jele a leválasztott bőrlebeny élet- 
képességének.

Még több ; az eleinte megsápadó bőrlebeny kevés idő múlva színesedni 
kezd, széleiből ismételve vért szivárogtat, melyekből később sárgás és ritka vér, 
s végre nyirk izzad ki. Erre lassanként a lebenyben minden élet kihal, s elhalá
sával ezen tünetek mindnyája elenyészik. Mindezt még tanuságosabban lehet oly 
bőrlebenyen észlelni, mely száron hagyatik. Eleintén ez is megsápad, kevés idő 
múlva egy kissé színes lesz, s hol itt, hol ott halvány piros, néha kékellő folto
kat kap ; míg szélei behúzódnak, közepe felpúposodik, és teriméjének két harma
dára kisebbül. A kül ingerek iránt szintén fogékony, azonban érző képessége a
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szárig" teljesen megszűnik. Az időnkénti vérszivárgást, később a lebeny sebfölü- 
letére történő mázszerü kiizzadást, még inkább és mindannyiszor lehet észlelni.

A lebeny rögtöni megsápadása, valamint széleinek beliúzódása, s az 
egésznek egybezsugorodása tisztán ideg-életbeli jelenségek, melyeket a sebzés és a 
kül lég ingere idéz elő. Nem különben a lebeny sebzett fölületéből ki-kiújuló 
vérzések, a bőr hajszáledényeire ható görcs következménye. Ezen sértett ideg- 
életbeli állapot a lebenyben enged és megszűnik, a szerint, a mint a sebfelület a 
folyton működő tengéleti folyamat útján mázszerü izzadmánynyal bevonatik, 
mely a sebzett idegvégeket nemcsak beburkolja, s a kül lég sértő befolyásától 
elkülöníti, de be is tapasztja a vért szivárogtató edény-nyílásokat.

Es ebben rejlik a föntebb említett curiosum magyarázata, hogy t. i. a 
testtől hosszabb ideig elválva volt bőr és kisebb testrészek szerencsésen odaforr
hattak, míg a rögtön egyesített hasonnemü részek gyakran elhalnak. Ennek oka 
egyrészt az, miszerint a görcsösen behúzódott lebenyt jól fölilleszteni kevésbé 
sikerűi ; másrészt pedig és főleg, a lebenyen egy ideig ismétlődő vérzések, me
lyek annak föltevése után történvén, a seblapok közé idegen testként ható vér- 
gyülemet juttatnak, s ez által az egybeforradást gátolják; míg ha az egyesítés 
a leválasztott bőrlebeny izzadmányos szakában, azaz később történik, a sebszí
neket bevonó máz a bőrlebenyt a sebzett alapba könnyen beleenyvezi. Itt vilá
gít a tudomány szövétneke, melynek folytán ma már öntudatos azon képzö-mütéti 
eljárás, miszerint a leválasztott börlebenyek új alapjokkal mindjárt nem egyesittetnek

Lássuk tovább azon élettani változásokat, melyek az ily bőrlebenyen 
annak áttéte után mutatkoznak. Az egyesített sebszélek közt a hegedés azonnal 
megkezdődik, s néhány óra alatt rendesen oly erős lesz, hogy csak szakítva le
het azokat szétválasztani, mire bő vérzés jő létre, nem csak a sebzett alapból, ha
nem a lebenyből is. A lebeny, mely az áttétel előtt még sápadtabb színű és hű
vös volt : előbb szélei körül, hol egyúttal duzzadtabb küllemet is nyer, lassan
ként pirosabb lesz ; később — rendesen néhány óra múlva — az egészen elter
jedő edényműködés szembetűnő jelei mutatkoznak ; eleinte hol márvány-fehér, 
hol piros lesz, mígnem egyarányos pírral boríttatik el ; ekkor már melegebb 
kezd lenni, s közepe felé is duzzad ; másod-harmad napra rendesen felpúposodik, 
sima, feszes, fényes és forró, azaz gyúladt lesz.

Ezek az áttett lebeny életfolyamának jelei, fiatal, erőteljes egyéneknél; 
míg idősebb és gyöngébbeknél a lebeny duzzadt és dagadt lesz ugyan, de ké
kes színt és fonnyadt küllemet mutat. Az előbbi az élénk edény-működésnek, 
emez meg a hanyag vér-életi tevékenységnek következménye ; amott cselekvő — 
activ — vértorlódás képeződött, itt a visszerekben megtolúlt a vér. Mindkét eset
nél ez időszakban a lebenyből gyakran élénk vérszivárgás jő létre, s míg amott 
a kifolyó vér élénk piros, addig emitt sötétes. A lebeny külleme az ily önkény- 
tes vérzések által mindkét esetben javúl, s benne a vérbőség által elnyomva volt,
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és az elfojtáshoz közel levő életképesség fölszabadulván : a vérkeringési folyam 
akadálytalanná lesz, s ennek folytán a tengélet folytatja műveit.

Mióta az áttett lebeny életfolyamának mivolta így fölismertetett, annak kékes 
színe nem tartatik valódi gyengeség jelének, és a vérdússág által elnyomott életet a le
benyben nadályozás és hideg borogatások által szabadítjuk föl, s nem izgatjuk azt 
agyon szeszes és melegítő szerekkel, mint ezt régebben gyakorolták volt.

Később az áttett lebenyen a daganat és élénk színezet eltűnik, a mi a 
vérkeringés egyarányosodását mutatja ; ezután a lebeny lassanként összehúzó- 
dik, tömöttebbé válik, s eredeti területénél jóval kisebb lesz ; karimái egyforma 
arányban behúzódnak, a mint a sebszélek közé nagyobb vagy kisebb mennyisé
gű hegszövet termeltetett, mely a benne föllépő szervesedés — organisatio — 
folytán felszívódik, s ez által a sebszéleket bemélyeszti. Minden újonnan képzett 
rész az elszigeteltségre túlnyomó hajlamot mutat ; s így történik, hogy a lapos 
alapra áttett lebenyek széleiken behúzódnak, s közepeit annál inkább föltornyo
sodnak, minél engedékenyebbek a képletrészek, melyek közé beplántáltattak, 
és csak hónapok múlva lapúlnak ismét le. A vékony és csúszós szemhéj-bőrrésbe 
plántált lebeny például golyószerüen kidűled, míg azon lebeny, mely csontlap 
fölé feszített vékony bőrrel lett egyesítve, egészen lapos marad.

Lássuk a lebenybeli hegedési folyamat többi tüneményeit. A fris seblapra il
lesztett bőrlebeny nem csak szélével heged oda, hanem sebzett színlapjával is. 
Oly lebeny sebzett lapja, mely tetőszerün illesztetik valamely nyílás fölé, mint 
ez például az orron történik, nem liegesedik be, hanem lapföliiletei vagy egy
másba ragadnak, vagy a kettő közti tér sarjadzás útján töltetik be. A lebenytető 
tömör lesz (massiv), s csupán az orr-rések maradnak nyitva , miután a lebeny 
szabadon álló karimái, genyedés folytán hegesek lesznek és behúzódnak.

Ha a lebeny beborzött fölületre, például az orr-csonkra rakatik fel úgy, 
hogy sebszíne ép felbőrrel jő érintkezésbe, a lebenyszélek odaforradása után 
következő tanuságos módon eszközöltetik annak a hátsó lapszínneli egyesülése : 
ez utóbbi t. i. a levegő véli érintkezéstől elzárva lévén, nem genyed, s nem is há- 
mosodik be, hanem lesímúl, halvány lesz és finom, s átlátszó fölülete páraszerü 
váladékkal bír. Hasonló változást szenved az annak megfelelő bőrfelület is, mely
nek hámja fölmállik, s a két egymást érintő nyirkos elválasztó lap páraszerü vá
ladék által hosszabb ideig ily módon tartatik egymástól elválva, mint ez a niell
és tüdő-hártya között történik. Végre, miután az ellentétek a két bőrlap közt 
teljesen kiegyenlíttettek. a lebeny sebzett lapszínével hozzáforrad a hámmal be
fedve volt bőrlaphoz. Ugyanez történik, ha két hámmal fedett fölület egymással 
oly módon jő érintkezésbe, hogy a levegő hozzájok nem férhet ; ezeken is föl- 
hámlik a bőr, föltiletök savós hártyaszeríi lesz, míg később egybeforradnak.

Végre, ha a lebeny fölfordítva illesztetik új helyére, kifelé néző seblapja 
eleinte egy kissé genyed, azután tölcsérszerün ö sszehúzódik annyira, hogy gyak
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ran az előbbi sebnek negyedét is alig képezi ; ott pedig, hol a seblap tölcsérszem 
behúzódását csont-alap gátolja, kidűled és behegesűlt púpot alakít. Míg ez a kér
déses lebeny külső színén történik, addig a befelé hajtott hámlap- és az annak 
megfelelő seb-alap között a föntebbiekhöz hasonló egybehegedés megy végbe. 
Megemlítendő még, hogy akifelé hajtott takhártyanéhány hét alatt halvány lesz, 
s mint ilyen a külbőrt elég jól képes pótolni.

Mind megannyi következményei ezek a hegképzödés élettani folyamatának, 
s újabbkori tanulmányozásukból, a képző-műtételi művelet legbecsesebb szabá
lyai merülnek föl, melyek szerint:

a lebenyt a pótlást igénylő hiányrésnél mindannyiszor egy harmaddal na - 
gyóbbra szabjuk ;

továbbá szabatosan függélyes metszésekkel választjuk el a lebenyt és sebezzük 
fői a rés- széleket ;

valamint egymással a legszorgosabban egyesítjük azokat, hogy minden áron 
gyors hegedést, s ennélfogva a lebenykarimákon minél csekélyebb belnízódást 
eszközölhessünk ; ez utóbbi czélból még

a réskarimákat alapjoktól több vonalnyira fö l is választjuk; 
azután a Graefe-féle mesterkélést nem alkalmazva, s a természet egyszerű 

rendjét követve, lebenyünket egyenes irányú metszésekkel, egyenes szögletekre idomít
ják; továbbá a szabadon álló lebenykarimákat, például az orrsövényen, egybehajtás 
által kettöztetjük, nehogy bezsugorodjanak ;

végre hol a képzést másként eszközölni nem lehet: sebszínt borla ora, vagy 
borlapot börlapra illesztünk, avagy a takhártyát használjuk fö l borhiányok pótlására.

Az áttett bőrlebeny megélt, új alapjához odaforradt, s az mégis hosszabb 
ideig a szerves életnek még jóval alantabb fokán áll mint környezete, és eleinte 
úgyszólván külön éleíkörrel bír. Ez utóbbinak szabatos fölismerése az e téreni 
élettani tanulmányozás legérdekesebb, s gyakorlatilag egyiránt hasznos részét 
képezi. Külöletei : az áttétel után nyolcz és tizennégy nap közt, a lebeny perga- 
mentszerü lesz, hámját leveti, s a netán rajta levő hajak többnyire elhervadnak 
vagy kihúllnak ; azon az új hám fehér lesz, a hajszőröket még csak későbben és 
gyérebben növeszti. A szőr néha az áttétel után az oly lebenyen is kinő, melyen 
az korábban hiányzott.

Érzés a lebenyben rendesen hosszabb ideig nincs, s ekkor szúrhatjuk és 
sebezhetjük az illető egyén testének e részét a nélkül, hogy fájdalmat okoznánk. 
Egyes ritka esetekben a lebenyben az érző képesség fönmarad, például az indiai 
orrképzésnél a homlok-bőrből, ha esetleg egy-két bőrideg jutott a lebenyszárba, 
melyen át az érzés a lebenybe vezettetik; ekkor is nem az újonnan képzett orron
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érzi a beteg az arra eső tüszúrást, hanem homlokának azon helyén, melyből a le
beny vétetett. A lebenyben lassanként fölmerült érzésképességnek első jeléül 
szolgál, ha abban a szemét behunyó beteg, tüszúrásnál érez ugyan tompa fájdal
mat, azonban a sebzés pontja felől világos tudomása még mindig nincs .* — míg 
végre hosszú idő múlva a képzett részben, az idegszálaknak a lebeny és új alap 
közti teljes életművi egyesülése után, az érzés és az érzésbeli tudomás föléled.

A lebenybeli élet első időbeli alantabb fokát tanúsítja még : hogy miután 
a lob lefolyt és az odaforradás megtörtént, a lebeny vére még hosszabb ideig a 
sápkórosokéhoz hasonló, halvány-piros és ritka, s ha megalszik, benne a vérsejttö- 
megnek (crúor) alig van nyoma. Friss sebei ilyenkor sápadt sárga-színüek, s min
den lob-tünet nélkül, egyszerű egybetapadás által gyógyúlnak ; ha pedig abból 
egy részt kimetszünk és a seblapokat egymással nem egyesítjük, a hiányzó rész 
a sebben olyannemü visszapótlási folyamat által egészíttetik ki, minőt a mada
raknál észlelünk : véres és nyirkos izzadmány képződik t. i., mely varrá lesz, és 
ennek leváltával kész az új bőrrész, mely a kimetszetthöz hasonló, csakhogy va
lamivel keményebb és színesebb. Ha ily seben a varképződést, nedvesen tartás 
és betakarás által gátoljuk, azon nem genyes, hanem csupán enyvszerü nyirkos 
folyadékot látunk készülni ; a hegedés ekkor alig látható halvány-piros szemöl
csök képződésével végződik, melyek lassanként hámmal vonatnak be.

Legszembeötlőbb lesz az áttett lebenynek a környezetétől eltérő alantabb 
életbeli állapota, midőn látjuk, hogy karimáinak kimetszése után annak sebe tét
len és fonnyadt marad, míg a megfelelő környezeti-bőré lobos lesz, shogy míg 
emez genyed, amaz síma marad és egy-két nap alatt beheged, s hogy ennélfogva 
egyik sebfölület a másikkal ritkán egyesül.

A lebenybeli tengélet mindezen különnemüségei mindaddig eltartanak, 
míg abban az idegfolyamat teljesen helyre nem állott, s mígnem az egyén a 
tuszúrást a lebenyen ép úgy érzi, mint más helyen. Ekkorra a lebenynek vére a 
test többi részének véréhöz hasonlóvá lett, s a tengéleti folyamatok benne a töb
bi szervezetével egyenlősítvék.

A lebenybeli élet különváltságának jellemzésére tanuságos még fölhozni, 
hogy az áttett lebenyek hosszabb ideig nem külölik azon kórjeleket, melyek 
átalános kórok alkalmával a szomszéd bőrön föllépni szoktak. Míg például lob
láznál a többi arczbőr forró és sötétvörös lesz, addig a lebeny halvány és arány
lag hűvös marad ; vagy sárgaságnál, melyben fehér színét a sötét-sárga arczbőr 
közepette is megtartja. Nem különben azon bőrbajok, melyek az arczot elfogták, 
minők például az orbáncz, kelevény, bőrfarkas stb., a lebenyt hosszabb ideig 
érintetlenül hagyják.

Ezen szoros határvonal a lebeny s annak új szomszédsága közt, teljesen 
csak hosszabb idő múlva szűnik meg, s a kettő közötti kölcsönösség épségi és 
kórfolyami tekintetben csak ekkor lép életbe.
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Ma már minden képző-műtőt az imént leírt élettani állapot ismerete vezérel, 
midőn a gyakran szükségelt szépítő utómütételeket eleinte vagy csak magán a lebe
nyen csinálja, vagy ha ilyet a lebeny és környezete közt kellene véghözvinnie, azzal ad 
dig vár, míg annak életbeli állapota azon fokra nem emelkedett, melylyel a környe
zeté bír.

Ez azon visszapótlási, vagyis inkább hegesztő képességnek vázlatos ter
mészetrajza, mely az emberi szervezetben lakozik. A főn leírt élettani jelek 
észlelése és tanulmányozása gyümölcsözé azon különnemű műeljárást, melyet 
képző sebészetnek nevezünk. Ennek gyönyörű műveiben a szóban levő hegesztő 
képesség fényoldala tűnik elénk. A képző-műtétek tulajdonkép útbaigazításai a 
természetnek ; hogy hegesztő folyamatát kellő alakokban gyakorolja és intézze, 
s a mennyiben általuk a hegedési műveletnek alapkellékeit megadjuk, s így ezt 
új alakok létrehozására késztetjük, annyiban ép úgy szolgái vagyunk, mint a 
hogy uraivá válunk a természetnek.

Az emberi természet hegesztő művelete fölötti ilyetén uralmát a képző
sebészet legnagyobb dicsőséggel ott gyakorolja, hol a hegedési folyamatnak ko
nokul föntartott tévirányait gátolnia sikerűi. A főn dicsért hegedési folyamat 
műve, hogy természetes rések és nyílásokon, úgymint a szájon, orron, szemhé
jakon, fülön, hüvelyen, végbélen, — ha karimáik fölsebeztettek : vagy teljes 
egybeforradást, vagy konokul ismétlődő szűkülést létesít; valamint szervezetünk 
élénk hegesztő képessége eszközli azt is, hogy az elkülönzött tagrészek, mint például 
az újjak, ha a közeik szögletét takaró bőrlap hámjától megfosztatik, összenőnek. 
Akárhányszor szétválasztassanak is ezek : a hegedési folyamat következtében 
újra meg újra egybeforradnak.

A képzésre és képző-műtétekre vonatkozó éptani folyamatoknak az állati 
szervezet körébeni ilyszerü tanulmányozása után, hátra van még azon képző- 
műtéti kóresetek nehányának rövid rajzát adnunk, melyek a magyar egyetemi 
sebészi kórodán előfordúltak, hogy azok a magyarhoni sebészet mozgalmának 
történetéhöz némi töredékül szolgáljanak.

II.

KÉPZŐ-MŰTÉTI ESETEK.
A) A gégeképzés.

A legelső, s úgy hisszük minden tekintetben a legfontosabb s legérdeke
sebb képző-műtét a pesti sebészi kórodán azon gégeképzés volt, melyet ez inté
zetem működésünk első évében 1844-ben vittünk véghöz. Az eset következő volt:
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Bükszegi János, 32 éves, duna-pataji földmíves, tökéletes hangtalanság- 
gal, s azon sziszegve előadott panaszszal fordult kórodánk segélyéhöz, liogy 
erőkifejtésre képtelen lévén, semminemű munkát nem végezhet, s ezért kenyér- 
keresetében hátráltatva van. Nyomorának oka egy félmogyoró nagyságnyi nyí
lás volt gégéje alsó végében (I. 1.), mely nehány évvel korábban, nyakán ön- 
gyilkolási szándékkal ejtett metszés után maradt bátra. Az akkori búskomoly 
kedélyhangulatából kiábrándult egyén keserűn tapasztalá, hogy ha beszélni akar, 
valamint midőn testi erőt kifejteni szándékozik : a levegő — melynek a beszéd- 
höz a hangrésen kell átmennie, az erőkifejtésnél pedig gégezárás által a légutak- 
ban visszatartatnia — mindannyiszor akarata ellen a gégéjén levő nyíláson szö- 
kellik ki. — Míg a hegesen körülkarimázott tátongó gégenyílás zárására csupán 
a gégeképzés mutatkozott sikert Ígérőnek, addig e fájdalmas és fáradalmas mű- 
téthöz az egyén szilárd határozottsága és teljes férfikori erőmivolta buzdító és 
támogató körülményekül szolgáltak. Pótlandó volt pedig a gégecsőnek mellső 
fali része, melynek gyíírűporcza e helyen a sebzést követett üszkösödés által el 
lön emésztve ; a pótlást eszközlő képletnek tehát, a kifelé ruganyzó porcznak 
hasonló tulajdonságával kellett többé-kevesbé bírnia ; különben az a hathatós 
légnyomás következtében behorpad és a lélekzéshöz szükséges űrtért szűkíti : az 
egyén lélekzési nehézségben és levegő-hiányban szenvedő leendett; rá nézve te
hát ez esetben a műtétből haszon helyett kár háramlik. Ennélfogva a gégelyuk 
betöméséhöz csupán kettőzött bőrlebeny mutatkozott czélirányosnak, mely vas
tagsága s ebből származó tömöttségénél fogva, a belélegzésnél a kidről ható lég
nyomásnak , valamint erőszakos kilehelésnél a belülről jövő feszítésnek egyaránt 
helyt állni Ígérkezett. A mennyiben pedig az átteendő bőrlemezben a szokvá
nyos összezsugorodásra is kell vala számolnunk, a nyerendő lebenynek még szél
iében úgy mint hosszában, a betömendő réstérnél egy harmaddal nagyobbra 
kelle készülnie.

E kettős czélnak egy hosszudad bőrlebeny ajánlkozott megfelelni a nyak 
mellső lapjáról, melyet felgördítés által kettőztetni lehetett; e szerint a hajlás 
szögletére szintén nehány vonalnyi bőr vala számítandó, valamint egy hüvelyk- 
nyi a lebeny-hidra is, úgy, hogy a félmogyoró nagyságú nyílás zárásához mint
egy negyedfél hüvelyk hosszúságú, s másfél hüvelyk szélességű lebeny volt szüksé
ges. Szerencsére a gégesípoly körén túl a nyakbőr mindenütt ép volt ; s en
nek a sípolynyílás és szegycsont közti része mutatkozott a tervezett lebeny nye
résére legalkalmasabbnak.

A műtét első szakát a lebeny-készítés képezte a nyakbőr sipoly és szegy
csont közd részéből, olymódon, hogy az egy eleve idomított papír minta szerint 
két oldalt és alant körülmetszetvén, alulról a sipoly közeiéig fölfejtetett (I. 2.) ; 
ezt követte a heges sípolykarimák köröskörüli fölsebzése, és a rögzített sebkari- 
ma-bőrnek másfél vonalnyira fölfejtése. E közben a lebeny kivérzette magát,
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és a fölfejtés utáni görcsös zsugorodását bevégezte volt, úgy, hogy azt kis idd 
múlva a sipolyra fölilleszteni s odavarrni lehetett. A műtét ezen szaka legtöbb 
mtítani nehézséggel járt, a mennyiben a fölhajtott s hátfelé gördített lebeny alsó 
szélét, a sipoly-rés alsó karimájához kellett varrni mindenek előtt, hova a lebeny 
kettozete és szára miatt csak ügygyel-bajjal lehetett férni. (1.3.) Ezen varrat megtör
ténte után, a sebszínével befelé nézd lebeny-kettözet a sípolytérbe szabatosan be- 
illesztetett, s két oldalt, úgy, mint fölül a sebszélekhöz odavarratott. (1.4.) Végre 
még a nyakhosszant menő borlebeny kiemelése által támadott sebfölületet zár
tuk be a két oldali sebszélek egybehúzása által, mi a nyakbornek csúszékonysá- 
ga mellett egész a sebvégekig teljesen sikerűit is. (I. 5.) A mily hősiesen tűrte a 
beteg ezen nem kevéssé fájdalmas és hosszadalmas műtételt : szintoly szigorún 
megtartotta volt a gyógyulási folyamatra szükségelt nyugalmat. Azonban ne
gyed napon, midőn a varratok mindnyája eltávolíttatott, s a lebeny odahegedé- 
se biztosítottnak mutatkozott : a hangját visszanyert egyén határt annál kevésbé 
ismert ; — minden intés és tilalmazás daczára, órahosszant mulattatván beteg
társait derült kedvű és jó ötletii beszédeivel; mintha pótolni akarta volna az évek 
során nélkülözött élvezetet. A kórodát kedélyében megifjodva, férfikori erejének 
használatával, és az emberinem legszebb díszének, a beszédnek képességével 
újonnan fölruházva, négy héttel későbben hagyta el. Azóta 16 év folytán mindig 
birtokában van képző-műtétünk fényes eredményének : így tudom ezt paksi or
vos Novák tudor barátomtól, kinek az egyént gyakrabban volt alkalma látni.

A gégeképzés történetéről megjegyzendő, hogy ezen műtét sikerrel csak 
egy ízben vitetett véghöz 1832-ben Velpeau által, szintén öngyilkolási kísérlet
ből származott gégesípoly eseténél. Azon körülmény, miszerint gége- és gégesíp- 
sípolyoknál a réskarimák fölsebzése és a sebszélek egyesítése által czélba vett 
gyógykísérletek mindannyiszor meghiusúltak : szükségkép az egyéb sipolyoknál 
használt képzű-műtét eszméjére vezette a műtevő sebészet képviselőit, kik közöl 
az első, s esetünkig az egyedüli Velpeau volt, ki ez eszmét a képzű-műtét valódi 
alakjában, t. i. a képzölebeny teljes áttétele által, szerencsésen valósította. Dieífen- 
bach, a képző-műtétek teremtő corypheusa, valamint Ammon, Zeis. Wutzer, s más 
ezen műtétek körül érdemekkel bíró sebészek, kételkedtek a Velpeau-féle kettő
zött lebeny sikerképes eredménye felől; s így történt, hogy e műtét azóta senki 
által nem alkalmaztatott, hanem helyette majdnem mindannyiszor meghiúsuló, 
új meg új módszerek lőnek megkísértve a kérdéses baj ellen ; ezek közé tartozik 
a Wutzer műtété, s ilyenek a Dieffenbach által ajánlottak is.

B) Ajk- és pofaképzés.

Az imént vázolt gégeképzési műtét után számra és jelentőségre nézve 
kórodánk legnevezetesebb járulékát az ajk-, száj Zug- és pofa-képzési műtétek nyúj
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tották. Számra azért, mert 40 plasticai műtéteink sorában az ajk-, szájzug- vagy 
pofahiányt pótló műtétek tizenhétszer vannak följegyezve ; s ha még a szerves 
szájzár miatt véghezvitt szájképzés három esetét ezekhöz adjuk, képző-műtéteink 
felerészben a szájat s környezetét illették ; valamint a száj tűnik föl azon test
részként, melyet a pótlást igénylő roncsolások leggyakrabban érintnek : úgy 
ezen körülményben igazolva látszik az is, hogy szervezetünknek leginkább 
igénybe vett része a száj. — Jelentőségükre nézve azért számítjuk szájkörüli mű- 
téteinket legnevezetesebb képzéseink sorába a gégeképzés után, mert míg az 
iparnak orrt, szemet, fület alakra nézve meglepőn sikerűi gyártmányaival utá
nozni, ezt a mozgékony száj és környezetére nézve tenni épen nem lehet. A száj 
körüli képző-műtétek jelentőségét neveli még azon körülmény, miszerint oly 
bántalom következményeit egyenlítik ki (vízrák, noma), mely szintoly alattomo
san lép föl, mint a minő hirtelen semmivé teszi az arcz legnemesebb részeit. A 
száj körüli hiányok főn említett 17 esete közöl a vízrák 16-szor eszközlé az em
beri alakot sértő s a száj működését kisebb-nagyobb mértékben zavaró pusztítá
sait, melyeket megelőzni, mivel észrevétlenül jőnek, a gyógygyakorlatnak épen 
nem, folyamatukban gátolni pedig rendesen csak kevéssé lehet. Legnevezetesebb 
képző-mtítéteink közé soroljuk pedig a száj körülieket azért, mert általuk a 
gyógyművészet kipótolja azon hiányt, mely a gyógygyakorlatra nehezül.

Végre nevezetesek az ajk-, száj- és pofaképző műkezelések, az anyaghiány 
változatos alakja és különböző terjedelme miatt, melyekre nézve a képzéshöz 
átalános minta (schema) nem létezvén, a műtőnek kell mindeniknél új meg új 
modort teremteni.

Nem lehetvén szándékunkban 17 ilynemű képző-műtéti eseteink minde- 
nikét a tudós Akadémia előtt vázolni, ezt csupán azon egy-két nagyobbszerük- 
kel teszszük, melyeknek mint tanuságosbaknak hű rajzait megszerezni kivánatos- 
nak látszott. Mielőtt ezek elemzésére áttérnénk, szükségesnek tartjuk megjegyez
ni, hogy a műtét 17 eset közöl 14-szer teljes sikerrel lön koronázva.

a) Ajk- és pofaképzés.

Rótli Samu 16 éves héber hú a kórodán véghözvití ajk- és pofaképzési 
műtétek egyik legritkább esetét képezi, nem csak az arczbeli elrútulás fokát és 
kiterjedtségét, s annak a képzés általi helyreigazítását tekintve, de még azon 
körülménynél fogva is, hogy benne van azon képző-műtéti szabály igazságaleg- 
inkább képviselve, mely szerint merész kézzel kell azokat kezelni ; a nyereség 
ehliöz van sok esetben kötve.

Míg az orrhiány halálfő-forma kinézést kölcsönöz az illetőnek, mintha az 
élet és erő főleg a kimagasló orrban s környezetében lenne kifejezve : addig az
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ajk és pofaréseket az állatiasság bélyege kíséri, az ösztön által irányzott teremt
ményekhez tévén hasonlóvá az öntudatos lényt. Róth Samu ajk- és pofahiánya, 
műtét alá vetett ilynemű eseteink között a legnagyobb mértékben tűntette ki 
ezen tulajdonságot; mert nemcsak hogy fogainak nagyobb része födetlen vala, 
hanem a fölső és alsó fogsor szája táján orrmány alakban volt előre tolulva (II.
1.). E mellett nyála folyt, s ha evés közben szorgosan nem ügyelt, szájából a 
tápszerek egy része kihullott. Legkellemetlenebb volt azonban látni ha beszélt ; 
ekkor egész szájürege tátongott, melyből nyelve kellő támaszték és korlát hiá
nyában minden perczben kitolúlt. Hogy e mellett a szavak tagolása (articulatio) 
sokszor az érthetlenségig tökéletlen volt, megemlítnem nem szükség. E hiány 
több év előtt kiállott vízráknak volt következménye, mely után hosszú ideig nem 
tudott erőre kapni, s ezért a vízrák utáni első években nyomorult külleme és 
testének rosszul táplált mivolta miatt általunk kétszer visszautasíttatott. Végre 
1859. év februarius havában lényegesen javult kinézéssel jelenvén meg, műté
tünk tárgya lett.

A rés környékében csupán az alsó és fölső ajk maradványait és a fölső 
állcsontot fedő pofabőrt lehetvén a hiány pótlására fölhasználni ; a fül és az áll
kapocs felé, részint a csontra tapadó hegképlet, részint a kinyújtott s megvék- 
nyúlt bőr környezte a rést. A műtét következő tervvel vitetett véghöz : egy hosszú- 
dad lebeny — részben a fölső ajkból s a fölső állcsontot fedő pofabőrből — fölül
ről és kividről rézsút le és befelé volt átteendő, hogy útjában az alsó ajk marad
ványával találkozzék, s vele egyesíttessék az alulról és hátulról maradó résrész 
pedig a megvéknyított pofa-és állkapocs-bőrnek fölkészítése által vala födendő; 
végre, hogy az említett módon kiegészített alajk végiglen szájpírral bírjon, az 
áttett fölsőajk és pofa-lebeny, ajkszél hosszant eső karimáját, annak belsején levő 
takhártyával kelle beszegni. Ezen tervnek előreláthatón legmerészebb részét ké
pezte a hosszúdad pofa-lebeny harmadfél hüvelyknyire menő áttétele, hosszten
gelyének irányában.

A mükezelés e czélra a következő volt: A résheg körülmetszése és lefejtése 
után, a fölső-ajk határán orrszárny hosszant egy a szemgödör alá menő két és 
fél hüvelyknyi, kissé rézsútirányu metszés, s ettől másfél hüvelyknyi távolság
ban kifelé egy második lejtesebb, az átteendő lebeny oldalait képezték ; alsó víz
irány os széle a hegkiirtás által nyeretett, szára a szemgödör és járomhíd felé 
nézett (II. 2. e. e.). Erre jött a felkészítés, melyet, hogy a lebeny eléggé mozgé
kony legyen, egész a szemgödör és járomhíd alá kelle kiterjeszteni; s mindez 
nem lévén elég, e végre a külső sebvonalt a lebeny-szár felé sarlószerün meghosszab
bítottuk.

Ezután következett az alajk-maradék mozgóvá tétele és lebeny szerűvé 
alakítása, részint egy függélyes metszéssel az állcsúcsig, s ennek végétől egy
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másfél hüvelyknyire terjedő vízirányossal az állkarima hossza szerint; részint 
pedig az ajk messzeterjedő fölfejtése által. (II. 2. a. b. d.)

A nem könnyűszerti egyesítésnél a pofalebeny vízirányos széle az alajk- 
lebeny függélyes karimájával jött érintkezésbe (II. 2. ab — ab.); ez által a száj 
alakulva volt, valamint a két lebeny egymás iránti csúsztatásával a pofrés zár
va lett. Végre a sebvonalok mentében mindenüvé szorgosan alkalmazott varra
tokat, az alajk fölötti pótló pofalebeny szabad karimájának takhártyájávali be- 
szegése követte. A nem csekély feladat csüggedetlen műveletünk által szerencsé
sen meg lett oldva; de a természet hegesztő' és szervező munkája még hátra volt. 
A távolból nyert lebenyek egymásba hozása nem kis bajjal járt, s noha lehető 
legmesszebbre menő fölfejtést s oldalmetszéseket alkalmaztunk, mégis a feszülés 
rajtuk mindjárt kezdetben a kívánatosnál nagyobb fokúnak mutatkozott. Ennél
fogva az utóbánás alatt teljes figyelmünket arra fordítottuk, hogy a feszüléshöz 
a lebenyek függélyes egyesülési vonalkörén, lezárolás ne szegődjék, mely kö
rülmény az illető rész elhalását, s műtettünk pofabeli résének nagyobbodását 
vonandotta maga után. Képző-műtéteinknél, hol az ilyetén árt mindannyiszor a 
nyereményt rejtő mérlegbe kelle vetnünk : ez esetben a felelősség súlyát legin
kább éreztük. A műtét utáni lobos felduzzadás folytán, főleg a varratok körében 
jöhet létre lezárolás és elhalás ; ez okból szabályszerű gyakorlatunk szerint az 
első 24 órában mindazon varratokat föl szoktuk vágni, melyek bármi kis mér
tékben feszülnek. Ez esetben pedig jónak láttuk be sem várni a 24 órát, hanem 
másodnap reggel a tűket mindnyáját kiszedtük.

Az eredmény teljesen igazolá elővigyázatunkat. A lebenyek szerencsésen 
megéltek, ajkbeli részökön egybeforradtak. Ellenben alantabb, hol a lebenyek 
mögötti csont-alap azok feszülését növelte, elhalás jött létre. E helyen a liegedési 
folyam betekével egy borsó nagyságú rés maradt hátra, mely a meder-nyújtvány 
irányában a szájüreggel egybefüggött, s melyen a beteg nyála szivárgott ; kör
nyezetét meg — dió nagyságú térben — egy vékony, csontra tapadó heg ké
pezte. (II. 3.)

Kijavítni e hiányt s pótolni a rést csak egy későbbi műtét feladata leen- 
dett, melyre az egyént fél év utánra berendeltük. Ez idő alatt nemcsak erőbeli 
állapotának kellő helyreállását, de a műtét körébeni szervezési művelet teljes be- 
végeztét is remény Illett ük.

Az egyén 1860-ik év nyár elején megjelent, s az alajka alatti sipoly szer
ves betömése következőképen eszközöltetett : A műtét első időszakát két körös 
(ellypticus) metszés képezte; ezek egyike — a fölső , a nagyobb — a sípolyrést 
és heges környezetét fölülről és két oldalt körülfoglalta, száraival az állcsont 
karimái alá leereszkedvén (II. 4. a. b. c.) ; másika — az előbbi körén belül eső 
— a sipolyt hegszélével együtt alulról határolta körül, két szárával az előbbi
nek száraiba belefolyván (II. 4. a. d. c.). Ezután a metsz vonal-körön belül eső
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hegképlet szorgosan kiirtatott, s helyére a második időszakban az állcsúcsról azon 
kúpidomú lebeny emeltetett fel, melyet a föntebbi köridomú metszések két ol
dalra leeresztett szárai vonaloztak körül. A szokott módon alkalmazott varratok 
a lebenyt helyben tartották, melynek odaforradása harmadnapra minden zavar 
nélkül tökéletesen sikerűit. (II. 5.)

b) Ajk- és pofaképlés.

Róth Száli, 16 éves, nádudvari héber leány, száj- és pofa-résével egyikét 
képezé a legérdekesebb és tanuságosabb ajk- és pofaképzési kóreseteinknek, a 
mennyiben a nagy térj elinti hiánynak pótlására csupán csak egy, aránylag kis 
lebenyt lehetett fölhasználni, s ez utóbbinak vándoroltatása által sikerűit egy 
három-akkora rést szerencsésen befödni.

Róth Száli még kiskorában vesztette el vízrák következtében fölső és 
alsó ajkának jobb felét, s a velők határos pofnak egy harmadát. Következménye 
a medernyújtványok befedetlen voltának lett : fönt, a fogaknak elődtílledése, 
lent, a kérges heg nyomása következtében az állkapocsnak belapulása ; nem is 
említve az evés nehézségeit és nyálának kifolyását. Alaka az egyénnek ezek foly
tán visszataszító és állatias lett ; fölső ajkának csak fele, az alsónak még ennyi
nél is kisebb része maradt fönn: az előbbi hegyes végén fölkunkorodva, az utób
bi erősen levonva és az alatta levő heg-nyelv által kifordítva ; túl rajtok tallér- 
nagyságú rés, melynek körén bemélyedő kérges heg húzódott át a megvéknyúlt 
pof- és nyakbőrbe (III. 1.). Pótlásra ez utóbbiakból ennélfogva nem lehetett 
gondolni ; valamint e czélra az alája vonuló heg miatt az alajk sem volt használ
ható, annyira, hogy csupán a fölső ajknak fönmaradt fele kínálkozott a szom
szédságból a hiányt pótló lebenyül. Miután azonban ezen lebenynyel térfogati 
tekintetben alig lehetett a résnek felét befödni, — másrészt a fölső fogsor szín
vonalán álló ajklebenyt a pofarésnek, az állkapocs karimájával határos részéig 
lenyújtani, elrútító ferdesége nélkül a szájnak nem is lehetett volna: legczélsze- 
rübbnek láttuk oly módon eszközölni az adódott anyaggal a pofa és ajkak pót
lását, hogy vele előbb e résnek fölső felét, egy későbbi műtét által ez utóbbinak 
alsó felét födjük be ; ily módon a lebenyt anyahelyéből egy harmadikba vándo- 
roltatván.

A merészen fogalmazott terv sikerűit is tökéletesen, melynek leírásához 
mielőtt áttérnénk, indokolnunk szükség, miért nem választottuk a képlési kellé
kek mostoha állása mellett az olasz képlési modort a karbőrből. Első és fő okunk 
volt : mert a karból nyert lebenynek szájpírszerü szegélyt adni nem lehet vala ; 
továbbá, mert a vastag és tömött karbőrnek beillesztése a megvéknyított pofbőr 
térébe, éktelenítő púpozat képződése nélkül nem volt remélhető ; végre még
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azért sem hajlottunk a karról való bó'ráttételre, minthogy a kar 2—3 hétig fel
kötve tartásából származó iszonyatos kínaitól a mutettnek idegenkedtünk.

1. A műtét első felét 1860. junius 8-kán vittük következő módon vég- 
höz : előbb a résnek fölső' felén a heget félkörszerüen körülmetszettük és kiirtot
tuk (III. 2. a. b. c. d.), a sebkarimákat több vonalnyira fölfejtvén; azután a pótló 
lebenynek szánt fölső' ajkmaradványt tettük mozgékonynyá, egy az orr alatt 
áthúzódó vízirány os metszéssel és az ajkféknek fel vágásával (III. 2. c. e.)

Végre a vérzés teljes megszüntetése után az átnyújtott lebenyt a sebrés
be kellőleg beillesztettük, és szabatosan odavarrtuk. (III. 2. c. b. d. a.).

A gyógyulási folyam teljes rendben ment véghöz, s az eredmény az alak
ra nézve föltűnően javító volt, a mennyiben a fölső fogsorozat és a szájűrbe szol
gáló lyuknak nagyobb része be lettek takarva.

2. Az iménti után egy év múlva, t. i. 1861-ki junius 8-án vittük véghöz 
Róth Szálin a második, a kiegészítő műtételt. Ekkorra az áttett fölső ajklebeny 
teljesen meghonosodott új helyén, a pofabőrrel egygyé válván érzésre, színre és 
összeállásra nézve úgy, hogy bízvást foghattunk annak egy új térbe, t. i. az ere
deti résnek állkapocs és alajkbeli felébe való áttételéhez. — Tervünk e czélra ab
ból állott, hogy a fölső ajknak a pofarésbe szolgáló, s a kinyúlás által a rendes
nél jóval hosszabb ajkat képviselő szélső harmadát, a vele határos pofabőrrel 
együtt a résnek födetlen alsó része fölé leszállítsuk, és az alajkéval hasonló hossz
ra megtartott fölső ajkat, a leillesztett lebenynek azon szélrészével egyesítsük, 
mely a szájnyílás vízirány os vonalának megfelel vala, s a mely ponthoz a rend
ellenes helyzetéből fölszabadított alajk végét is fölemelni lehetett. A lebenynek 
lehúzásából származott pofabeli sebtért pedig a sebszélek egybehúzása által vol
tunk födendők.

A fölső fogsor vonalában álló lebeny lefelé való mozgékonyságát eszköz- 
lendők, egy félkörszerü, fölfelé dombom metszést terveztünk, mely a fölső ajk 
külső harmadának határán, az ajkszéltől kiindúlva a járomhíd közepe alatt vég
ződött, úgy, hogy a lebenyszár a rágizom felé jut vala. (III. 3. a. d. f.)

Ezenfölül a lebenynek azon szögletét, mely az alajk nyelvszerü sebrésé
vel volt érintkezésbe jövendő, kissé előnyúló szegletüre kellett alakítnunk. (3. a. e.)

Végre, hogy a sebtérbe leillesztett lebeny mozgékonyságát el ne veszít
se, alsó széléről az ajkpír hártyáját szorgosan lefejteni és a lebeny mögé hajtani 
terveztük.

Hőkezelésünk e czélra következő volt : előbb körülmetszettük és az íny 
köréig mindenütt kiirtottuk a résheget (3. a. b. c. i.) ; továbbá az alajk-részletet 
féke fölmetszése által rendellenes helyzetéből kiszabadnánk ; erre a fönt leírt le
benymetszést csináltuk a tintával megjegyzett vonal irányában (3. a. c. d. f.), a 
balfelé kitérő metszésrészt az ajkszélen utoljára hagyván (3. i. a.). Ezt követték: 
a lebeny pofbeli részének annyira ható fölfejtése, mígnem az erőszakos feszítés
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nélkül lett a résbe beilleszthető (4. eabc. iabc-höz df, df-höz); a csonkán végződő 
ajkpirokbóli kimetszése az alapjaikkal kifelé néző háromszögöknek, a szájzug 
kellő alakítása végett (4. o.); végre a vérzésnek teljes megszüntetése után a 
varratok alkalmazása (III. 5.). Az egybeforrás műve mindenütt teljesen sikerűit 
úgy, hogy az egyént, mint az ábra (6) mutatja, zárható szájjal és eléggé javult 
küllemmel bocsáthattuk haza. — Róth Száli egy évvel későbben bemutatta ma
gát a sebészi kórodán, mely alkalommal örömmel győződtünk meg a felől, hogy 
a képlési hegek megvéknyulása és puhává léte folytán a száj alaka jóval tet- 
szetősbé, annak működési képessége egészen rendessé lett.

c) Alajkképzés, új műtételi modorral.

Azon körülménynél fogva, hogy alajk-hiányoknál csak a szomszéd pofa
bőrt lehet olyan pótlebenyül használni, mely ajkpírral ellátható lévén, az elpusz
tultnak helyét alakra és működésre nézve aránylag a legtökéletesebben képes 
betölteni ; mi e czélra a hol lehet mindenütt a szomszéd pofabőrt használjuk.

Miután az alajkhiányok esetei leggyakrabban vízrák következményei, 
mely rendszerint messzeterjedő pusztulásokat eszközöl : az átteendő pofalebeny
nek igen mozgékonynak kell lenni szárán, hogy a távolra tétel a lebeny elhalá
sa nélkül kivihető lehessen; valamint egyúttal a lebenyszárnak elég tömött
nek kell lennie, hogy rajta a helyéből messze kiemelt lebeny megéljen.

A Dieffenbach-féle műtét-modor szerinti metszések, és pedig, egy a száj
szöglettől a pofába vízirányosan vezetett, egy másik ez utóbbinak pofabeli vé
gétől rézsút a nyakra leszolgáló, — ezen metszések képeznek ugyan oldalast 
áttehető alajkpótlebenyt : ennek azonban a vékony nyakbőrbe terülő szára a 
megéléshez nem nyújt elég biztosítást, nem is említve, hogy tömérdek sebrésnek 
kell az áttett poflebeny helyén maradni, mely csak hosszas genyedési folyamat
tal gyógyúlhatván, a pofon éktelenítő heget hagy hátra.

Mi eddig három esetben eszközöltük alajkhiányoknál a poflebenynek 
mozgékonyságát az által, hogy a lebenyt alakító és szögletre vágó egyenes met
szések helyett ívszerűeket alkalmazánk, melyek az oldalról átteendő pofalebenyt 
fölül és alul körülfoglalván, a rágizom táj felé fölnyúltak, és a lebenyszart ez 
utóbbi helyre juttaták. Előnyük ily korszerű metszvonalaknak abban áll, hogy 
egyenesre nyújtás által annyival juttatják a körükbe eső lebenyt előbbre, a 
mennyivel hosszabb a korszerű metszvonal az egyenesnél. Ezenfölül ily metsz- 
vonalok a lebenynek hossztengelye körüli fordulást engedvén, részletes alajk- 
pusztulásoknál nagy előnynyel bírnak a rézsút lehúzódott ajkmaradek föleme
lése, és az ajkpírvonalba való beillesztésére, annyira, hogy ezen helyzet és irány
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változási műkezelés folytán, gyakran egyedül a fönmaradott anyaggal lehet a 
hiányt pótolni.

1. Ilyen volt Bakiccini Sára torontálmegyei melenczei 15 éves pórleány 
esete, kinél vízrák következtében balról egy harmada, jobbról alig maradt egy 
ötödé az alajknak, és mind a két oldali ajkrészlet majdnem függőlegesen le volt 
húzódva úgy, hogy az alsó metszfogak födetlenekké lettek. Itt mi az ajkszeletek 
pírvégein kezdve, jobbra is, balra is lefelé erősen meghajtott, és a pof alján vég
ződő metszésvonalakat képeztünk, melyeknek egyenesre nyújtása által, a szára
kig fölfejtett lebenyeket egymással nem csak egyesítni, hanem lefelé álló pírszé
leiket a kellő vízirányos helyzetbe állítni is sikerűit. A kedvező kimenetű, de 
kevésbé jelentékeny eset ábráját nem mellékeltük.

2. Az alajk-veszteség sokkal nagyobb, s fönnebbi műtételi modorunknak 
előnyét annyival kitüntetőbb volt Ilich Adolf 32 éves ráczmiliticsi földmíves 
esete, kinek alajkát az előre ment vízrák, egy négy vonal hosszú szeletkéig egé
szen elpusztította. Ez utóbbi a szájnyílásnak balszögletén rézsút lehúzódva volt, 
míg jobbról vékony hegképlet vonúlt a fölső ajk alá; a mint a kettő közötti tér
nek alja az állcsúcsig szinte heges volt ; három metszfog elpusztúlva, a többi 
rendetlenül kiálló (IV. E). Műtétünk terve itt következő volt: a hiányt pótolni 
a két oldali lehúzódott ajkszeletnek vízirányos állásba emelése által. E czélra 
balról úgy, mint jobbról a lehúzódott alajkrészlet pírvégétől kezdve a pofa köze- 
péhöz, egy lefelé domborodó ívszerü metszést csináltunk ; s a metszvonal fölé eső 
lebenyeket az állkapocstól fölszabadítánk (IV. 2. a. b. c. d.). Erre a rövidebb 
jobboldali lebeny belső lapját többszörösen bevágtuk, ez által annak kellő nyú- 
lékonyságát eszközölvén. Ezt követték a réshegnek köriilmetszése és kiirtása (II.
2. c. d.), és miután a vérzés teljesen csiliapíttatott volna, a lebenyeknek egyesí
tése. Ez utóbbinál a kétoldali ívszerü metszések, egyenes vonalokra nyújtatásuk 
által a baloldali lebenykének fölemelését, a jobboldalinak meg szájhosszanti átte- 
hetését eredményezték (IV. 3.). A lebenyek egyesítésénél elsők voltak az ajkszél
től az állig terjedő varratok (IV. 3. aa. bb.) ; ezeket követték mindkétfelül az ol- 
dalti sebszéleket egyesítők, melyeket jobbra is, balra is a lebenyek egyesülési 
helyétől kezdeményeztünk, ez által az alsó hosszabb sebkarimának fölöslegét, a 
pótnak oldalaira juttatva, hol az sebredőbe alakítva, varratok által szintén egye- 
síttetett (IV. 4.). A gyógyulási folyam rendes, s a műtételi eredmény tökéletes 
volt (IV. 5.).

3. Az alajk legteljesebb hiányát, valamint a szóban levő műtét-modorunk 
próbakövét képezte Csák Mari 16 éves ráczmiliticsi hajadon, kinél a vízrák ál
tali pusztulás nemcsak az egész alajkra, hanem főleg baloldalt a szomszéd pof
nak egy részére is elterjedt, és lefelé csupán az állcsúcsot födte ép bőr (V. 1.). 
Nem szükség említnünk, hogy ennek következtében nagy volt az éktelenség, be
szédje akadályozott, s nyálának kifolyása folytonos. — A hiány említett térfo'
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gata mellett a szomszédban csak a kétoldali pofbőr mutatkozott alkalmasnak 
pótképlet nyerésre ; mivel azonban ez maga is a messze kiható roncsolás miatt 
távolabbra esett az áttétel helyétől, az előbbi eseténél még nagyobb nyúlékony- 
ságot kellett a képlő lebenyeknek szereznünk, hogy rendeltetésük helyére 
lehessen őket juttatni. Ily végre baloldalt, fölül úgy mint alul ívmenetü metszé
sekkel határoztuk a lebenyt alakítni úgy, hogy az alulra eső rövidebb, a fölső 
jóval messzebbre kiható legyen, és hogy végeik közé jusson a fülnyílás felé szol
gáló lebenyszár (V. 2.) ; jobboldalt pedig egy állkapocs hosszanti ívmetszéssel 
voltunk felszabadítandók a lehúzódott ajkpir szeletkét (V. 2.). A műtételt 1861. 
juh 26-án vittük végbe, következő műkezeléssel: körülmetszvén és kiirtván a he
get, a pofán mindkét oldalt tenta vonalokkal jelöltük ki az ívszerü metszéseknek 
menetét, hogy a metszés közben a fájdalomtól széthúzódó arczon tévirányokba 
ne jőjünk. Erre előbb az alsó, azután a fölső metszéseket alkalmaztuk, a pofon 
mindenütt keresztülhatolván, és e mellett a fölső metszések vonala mögé eső 
pofatakhártyát, a beszegés miatt magasabbra eresztvén. Az ily módon alakított 
lebenyeknek mozgékonyságát eszközöltük a szárakig terjedő fölfejtésekkel, és az 
áttételi kísérlet mellett a lebeny belsején feszülést mutató hidak bemetszéseivel. 
Azélénkebb vérzés csillapítása után, mindenek előtt a két oldali lebenyeket a szájrés 
középtáján egyesítettük (V. 3. a—a. b —b.); ezután a lebenyek aljait az átelleni 
sebszélekhöz csatoltuk (V. 3. c. d. e. f. g. h.) ; és miután az alajkpirnak szánt le
benyek karimáit takhártyával beszegtük volna (V. 3. i, 2, 3, 4,) 5 a baloldali 
felső alajk végét kellő távolságban fölhelyeztük a lebenyre (V. 3. 5.); és végre 
a még megmaradt pofbeli sebvonalok széleit egybecsatoltuk (V. 3. 6. 7. 8. 9. io.).

Fönt említénk, hogy ezen eset valódi próbakövéül szolgált alajkkép- 
lési új műtét-modorunk haszonvehetőségének ; teljesebb alajkhiányt, és a képlő 
poflebenyeknek egymástól távolabbra esését alig lehet képzelni, mint ez Csák Ma
rinál volt, és mégis sikerűit a képlő lebenyeknek egymásba hozása nagyobb- 
szerü feszülés nélkül, valamint az eredmény kielégítővé lett (V. 5.) az által, hogy 
a lebenyek szépen egymásba forradtak, és hogy a gyors egybehegedés az alsó 
sebvonalnak csupán az állcsúcscsal határos részén nem sikerűit. Ez utóbbi helyen 
egy félmogyoró nagyságú sebrés alakúit, mely augustus hó 10-én, midőn az 
egyént a kórodák szünnapi záratása miatt elbocsátottuk, az új alajk mögött a 
szájüregbe beszolgált, s mely miatt őt azon esetre a közelebbi tanév kezdeteve] 
megjelenni fölszólítók, hahogy e helyen kijavítni való maradna hátra (V. 4.).

C) Orrképzés.

Harmadik helyen magyar egyetemi sebészi koródánk orrkepzési műtétéit 
említjük, melyen azok 8 ízben gyakoroltattak, és pedig két ízben az egész or-
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rot, háromszor annak felét, kétszer az orrszárnyat, egyszer az orr hátrészét pót
lók, mindannyiszor kivánt sikerrel.

Az orrképzések, tekintve az emberi alakot, kétségen kivül a legtiindöklőbb 
képzőműtételek sorába tartoznak ; és a mennyiben az Indiából hozzánk átszárma
zott orrképzések, valamint az olasz modor szerintiek, a mai nap, oly tág me
zejti, az illetőkre áldást hozó, s a gyógymüvészetre fényt árasztó képző- 
műtéti uralomnak kulcsául szolgálnak ; méltán a legkegyeltebb képzőműtétein- 
ket képezik. Es valóban dicsőségesnek is mondható azon műtétéi, mely gyógyel- 
járásaink alkotó képességét legméltóbban képviseli, az emberi alakot halálfő 
idomúvá rútító elpusztult orr helyét nemcsak szerves anyaggal pótolván, hanem 
fölébe hosszúdad kúpként fölmagasló, alant kettős nyílással végződő' bőrképle
tet — új orrot — állítván.

Az orrüreg a szaglást eszközlő' s a takhártya rétegében szétágazó ideg
szálak rejtekét képezi, melynek midőn boltozata hiányzik, a közvetlenül be
özönlő levegő mérsékménye, s az abban rejlő parányszerti idegen testek behatá
sa által durván érintetik ; szövetében megvastagszik ; az idegszálak a küllégtől 
elzáratnak, — s így az egyén szaglási tehetségét és vele együtt nemesebb érzé
keinek jótékony összhangzatát is elveszti. A hiányzó orrboltozat, orrképzés által 
pótoltatván, a hideg lég a test melegével bíró orrcső mentében fölmelegíttetik, és 
a mellsejére tapadó idegen testek a takhártya idegdús részét többé nem érinthe
tik: így a szaglás a képzőmutét következtében visszatér. Mi több : azon egyének
nél, kiknél az orr hiányzik, annak romjai közöl tátogó garaton át a légútakba a 
téli fagyos lég közvetlen behat, és ott gyakran köhögésre késztető ingert, nem 
ritkán veszélyes lobot eszközöl ; az orrképzés által a légútaknak az óvószerv visz- 
szaadatván, a képzőműtét ennyiben még mint épséget s éltet megőrző eszköz 
is szerepel. Végre, ezen alakító műtétel nem csekély erkölcsi hatással is bír: a 
kül alakkal együtt az illetőknek az emberi méltóság magasztos érzetét vissza
szerezvén.

E S E T E K :

a) Ajk-, pofa- és orrképzés.

Képzőműtéteink egyik legszebbikét, és sikere által az egyén társadalmi 
állására legörvendetesebben kihatót képezte, Klein Zsuzsin, egy liptómegyei 30 
éves tót nőn, 1855-ben végbevitt műtételünk, kinek arczát a több évek előtt ki állott 
himlő nemcsak sűrű és mélyen hatóhegragyák hátrahagyása, de az orr balfelének és 
a vele határos pofarész és fölső ajkfél elpusztítása által is iszonyúan elrútította 
volt (VI. 1.). Mi az eredmény fölött, az egyén rósz külleme, valamint az arczbőr 
liegesen roncsolt állapota miatt aggódva, a nem fiatal, sovány és egyéb arcz- 
formáiban is a szépség mintájától igen messze eső nőnél, őszintén megvallva a nagy
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szenvedést és nagy munkát nem látván érdemesnek, némi frivol ötlettel iparkod
tunk őt a műtét kétes kimenetének eltüntetése által szándékában megtántorítni. 
Azonban hasztalan ; az egyén szilárd határozottsággal nemcsak a műtét alatti 
szenvedésnek, de az eredmény bizonytalanságának is kész volt magát alávetni. 
Megjegyzendő', mikép orr- és szájkörűli képző'műtéteknél hangyhalvagot (chlo- 
roform) és kénégényt — aether sulfuricus — a műteendő' érzéketlenítésére a 
műtét tere miatt alkalmazni nem egy könnyen lehet ; és mi a nevezett hódító 
szereket ezen képzőműtéteinknél, melyek hosszasan tartó s a beteg nyugalmas 
tartását igénylő műkezeléssel vannak egybekötve, a gyakran káros sőt néha ve
szélyes következmények miatt sem szoktuk használni.

A nagy terjedelmű hiány szükségessé tette, hogy két egymástól tá
vol eső időszakban járuljunk annak pótlásához ; ezt javalta nemcsak az egyén 
erőbeli állapota, hanem a képzésre használandó arczbőr kétes mivolta is. A mű
téti föladatot két részre osztván, t. i. az ajk és pofa pótlásra, s az orrképzésre, 
a kivitelt az előbbivel, úgymint a hiányzó ajkfél és pofarésznek helyreállításával 
kezdtük meg ; ezen aránylag kisebbszerü műtétel által kísérlet alá vetvén egy
úttal az egyén ingerbírását, úgyszintén ragyás arczbőrének képzékenységét, 
mely ha nem sikerűi is, azáltal az egyén arcza rútabbá nem leendett.

Alkalmas lebenyt a nagy hiány pótlására csak az alajkkal határos pofa 
és állkapocs-táji bőrből lehetett kiszemelnünk ; a réskörüli pofabőr szerfölött el- 
levén vékonyúlva, a fölső ajkmaradék pedig magában e czélra elégtelennek tűn
vén föl. A műtét imént említett tervét következőleg vittük ki : előbb a rés nagy
ságát egy harmaddal fölülmúló papírmérték szerint a lebeny nyerésére szüksé
ges metszések vonalait kipontoztuk ; azután az első időszakban a réskarima hege 
egyenes metszésekkel körülkeríttetett és a heg kiirtatott ; a másodikban az át- 
teendő lebeny az állcsont karimája alá nyúló párhuzamos vonásokkal a szomszéd 
részektől elválasztatván, szorgos fölfejtéssel alapjától fölszabadíttatott, s egybe a 
fölkunkorodott fölsőajk-maradék egy orrsövény alatti vízirányos s a jobb pofába 
átterjedő metszéssel, valamint az ajkfél fölvágása által mozgékonynyá tétetett; 
mely műkezelést a harmadik időszakban, a vérzés elállítása után a lebeny föl
emelése a pofarés fölső karimájának magaslatáig, annak odavarrása , a fölső 
ajklebenynek pedig a fölemelt pofbőr belső karimájávali egybefüzése követte. 
(VI. 2.aa. bb.). Ez utóbbi áttétel által fölső ajka az alsóéhoz hasonló hosszúságot 
nyert, és a baloldali új szájszög alul és fölül szájpirral egyaránt lett szegélyezve.

A gyógyulás nagy megnyugvásunkra minden zavar nélküli, s a továb
biak véghözvitelére teljes mértékben buzdító vala. Hatheti szünidő alatt a tánto- 
ríthatlan akaratú nő annyira visszanyerte a műtét által kissé megrendített erejét, 
hogy az orrhiány pótlásához, az orrképzéshöz lehetett járúlni.

Mi, a pótló-lebeny nyerésére mindannyiszor, hol ezt a homlokbőr mi
volta megengedi, az indiait az olasz képző modornak eléje teszszük, e czélra a
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homlokbort nemcsak alkalmasabbnak tartván, de irtózván egyszersmind a műtét 
iszonyatos kínjaitól, melyek a betegnek a lebenyszolgáltató kar két-háromhéti 
fölkötve tartása által okoztatni szoktak. Bécsben egy elég csinos fiatal nőt ész
leltünk, kinek féltékeny imádója által leharapott orrcsúcsa a kar bőréből pótol
tatott ; a műtét a lehető legjobban sikerűit, s az elrútított egyén előbbi alakját 
teljesen visszanyerte; kedélyét mégis a karnak a lebeny odagyógyulásáig igény
lett fölkötve tartásából származott szenvedés oly senyvesztő fájdalommal hatotta 
át, hogy a kiállott gyötrelem megújítását életével is késznek nyilatkozott 
megváltani.

Az indiai orrképzési modor kétségtelen árnyoldala, hogy míg egyrészt 
az undorító orrbarlang befödése által szépít, másrészt a homlokon hiányt, s a 
legkedvezőbb gyógyfolyam mellett is hegfoltot eszközöl. Ha valahol, úgy főleg 
ezen képző műtétnél szükséges az átteendő lebenyt a pótlandó rész terénél jóval 
nagyobbra szabni; ez által a homlokbőrt jelentékeny veszteség éri, melyet azon
ban a rájövő, aránylag kicsi hegben fölismerni alig lehet, mi a csuszékony hom
lokbőr összehúzódásának fő érdeme.

A műtét első időszakában fölillesztett papírminta folytán a homlokbőr 
középrészéből egy hosszúra nyúló háromszögű lebenyt metszettünk ki, három
negyed hüvelyknyi szélességű szárát a jobb szemszöglet felé eresztve. A lebeny 
teljes fölkészítése s az élénkebb vérzés elállítása után, az orrrésnek heges karimáit 
metszettük körül és ki; azután az új sebszéleket három -—egész négy vonalnyira 
terjedő fölfejtés által a lebeny fölvételére alkalmasabbakká tettük ; egyúttal a 
lebenyszár baloldali metszvonalát, orrhát bosszant a hiánynak metszkörébe bele
vezettük, ezen seb széleit is az előbbi módon fölkészítvén. Ez ideig a segéd által 
ápolt lebeny újra színt kapott, meleg lett, s megmegújuló vérzései megszűntek ; 
bizton lehetett tehát a harmadik időszakban a lehajtott lebeny odaillesztése és 
odavarrásához járúlni. (VI. 2 cd. cd.)

Ezen műkezelésre mi különös figyelmet fordítunk, a lebeny rögzítését 
jobbadán csomós varratokkal eszközölvén, melyek a legszabatosabb odaillés kel
lékei szerint, hol mélyebbre vitetnek, hol csak sekélyek. Megvagyunk győződve, 
hogy e részben kicsinyes szorgosságu eljárásunknak köszönhetjük képzett 
lebenyeink azon vonalszerű szép odaforradásait, mint a hogy azt rendesen nagy 
megelégedéssel észleljük. A varratokon kivül keskenyre szeldelt ragtapasz csí
kokkal födjük be az orrlebenyt, s mióta ezt gyakoroljuk, a lebenyt veszélyesen 
feszítő nagyobbfoku vértorlásos földuzzadást az utóbánás alatt nem tapasztalunk.

A homlokoni seb, részben széleinek egyesítése, részben azok közelítése 
után , szintén beköttetett.

Az utóbánás eseményei és gyógykezelésére nézve megkell jegyeznünk, 
hogy a lebeny még az nap estefelé duzzadni és kékes-piros színűvé kezdett 
lenni, mi miatt habár annak befelé néző lapján önkény tes vérzés állott be, mégis
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a kelleténél vérdúsabb lebenyből további vérvétel lett szükségessé. E czélból 
arra két nadály tétetett, melyek leesése után a vérszivárgás egy pár óráig nem 
gátoltatott. Másnap már a lebeny kevésbé sötéten volt színezve; és mivel harmad 
napon a varratok mindannyija eltávolíttatott : az új orrfél határozottan az élet 
kellemes színét tíínteté elő. Harmadnapra a varratok a homlok-sebből is kivé
tettek, melynek nyitva maradt közép része teljes beforradásig naponként szorgo
san beköttetett.

Az egyén az orrképzés után hatodik hétre hagyta el a kórodát, mely 
időben fénykép után készült arczidoma a mellékelt ábrához hasonló vala (VI. 3.) 
Az átplántált lebeny különben ekkor még az orron teljesen meghonosodva nem 
volt, mert az abba intézett tűszúrást az egyén behúnyt szemmel még mindig a 
homlokon történtnek állítá.

A fájdalmas gyógyeszközt kezelő műtőnek érdekes tanulmányul szolgál, 
az emberi kedély különféle mozzanataiba betekinthetni, mely alkalommal bámu
lattal észlelheti, hogy ezen tűrés és szenvedésre indító mozzanatok egyik 
leghatalmasbika a hiúság és tetszvágy, s a műtő orvosra nézve föladatainak telje
sítésében már csak azért is ez a leghasználatosabb eszköz. Említők kezdetben, 
hogy a nem fiatal és inkább rút mint szép nőnek szilárd határzatát és kitartását 
csudáltuk ; és nem ok nélkül, mert a czélt szerencsésen elérvén, Klein Zsuzsi 
megvallá, mikép e kettős műtételnek imádója miatt vetette magát alá, ki őt a jó 
siker esetében nőül venni Ígérte. A mily mosolyra gerjesztőnek találtuk bete
günk hősies magatartásának valódi indokát, szintoly örömmel és műtétünk ked
vező sikerének gyakorlati bizonyságául vettük később azon tudósítást is, hogy 
a furfangos mátka adott szavának csakugyan ura lett.

(3) Egész orr- és orrsövényképzés.

Benigni Samu, 25 éves erdélyi származású gazda, orrát csontjaival és a 
szájpad mellső részének közepével együtt, elhanyagolt s kontár kezek által sze
relt bujakór következtében veszté el. Arcza ennek folytán, mint az ábra mutatja, 
halálfő kinézésű lett (VII. 1.); orrüregének takhártyáján konok pörkképződés 
alkalmatlankodott, s ez által szaglását is elveszté; és ha szájpadán, a száj-orr 
közti rést tépet- vagy szivacscsal be nem tömte : érthetlenül beszélt orrából, s 
azon az ital és hígabb eledelek kijöttek. Arczának undort gerjesztő részén test- 
szinti bőrfödelet hordott.

Miután szorgos vizsgálás és észlelés által meggyőződtünk a felől, hogy 
szervezetében sem előzményi, sem másnemű kór jelei nincsenek, 1856-diki de
cember 19-kén orrának pótlásához járúltunk; szintén úgy, mint az előbbi eset
ben, elsőbb a homlokbőrből kellő lebenyt készítvén ki; azután az orr-rés hegyes

4  *
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karimáit körülmetéltük ; s erre a rés fölé hajtott lebenyt fölvarrtuk : tehát váz
lataiban az előbbihöz hasonló műtétet vittünk véghöz, mely azonban amattól a 
lebeny alakja saz orrsövény képzése által különbözött. Benigninél az orr egészen 
hiányzott; annak pótlására kétannyi szélességű háromszögű lebeny lett szüksé
ges (VII. 2. abcd); és hogy az új orrnak sövénye is legyen : a háromszög fölső 
szélének közepéből egy hosszúdad négyszög lebenyrésznek kelle kinyúlni (VII.
2. e.); valamint ezen sövénylebeny fölvétele végett az orr-rés fölsőajakkal határos 
karimájának közepén egy kellő nagyságú vízirányos sebágyat kelle készítnünk.

A műtét kellő módon ment végbe, de nem úgy az utóbánás. Benigni már 
a műtét folytán igen érzékenyen vette az orrsövény alakításához szükséges var
ratokat, s az utóbánás alatt új orrának ezen része ellen, részint az orrsövényhöz 
illesztett fölsőajkának húzásvonása, részint beszélgetései által hibát követett el, 
nem adván meg a sikeres gyógyuláshoz kellő nyugalmat : s így történt, hogy 
az itteni varratok nagyobb része kiszakadt, a lebeny a fölső-ajktól elvált, s az 
új orrcsúcsig el is halt. Szerencsére a gyógyulás egyéb része semminemű kárt 
nem szenvedett, s az új orr, valamint a homlokbeli seb, rendes folyamat szerint 
hegedtek.

Hat héttel később az elveszett orrsövényt egy a föntebbihöz hasonló le
benynyel pótoltuk a fölsőajk közép részéből (VII. 3. 4.), teljes sikerrel; s ez út
tal egy köridomú bőrkarély kimetszése által azon dudort is kiegyenlíténk, mely 
a homloklebeny leliajtásából annak szárán keletkezék.

Mindez megtörténvén, a szájpadrésnek ildomosabb és czélszerübb betö
mését, valamint a kihullott metszfogak pótolását, fogorvos dr. Barna barátunkra 
bíztuk, ki ezt egy a fogakkal egybefüggő érenydugasz által művészileg eszközlé.

Mindezekután Benigni födetlen arczczal jelenhetett és jelent meg ember
társai körében, s új orrával, noha az szilárd orrsövény hiánya miatt nem lehetett 
büszke állású, mégis annyira meg volt elégedve (VIII. 5.), hogy új öntetü 
arczának fényképét szinte megszerzé.

r) Orrfélképzés.

Tóth Sándor 22 éves pór ifjú, görvélyes fökélyedés által elemésztett orr
felének pótlása annyiban megemlítésre méltó eset, mert nála a gyógyfolyamnak oly 
nyilvánulatával találkozánk, mely legvérmesebb várakozásainkat is fölülmúlván, 
értékes adatot nyújt a képzőműködés javalati szabályainak tágítására. Miért? — 
megmagyarázzuk. A heg, mely a nagyfokú orr-rést szegélyezte, nem csupán a 
környező pofabőrre, de az egész balszemtájra is elterjedt; maga a szemteke el
pusztítva, s a szemölddel s a nagyobbrészt megsemmisült szemhéjak romjaival, 
mogyoró nagyságú, palaszürkés csomó alakjában volt egybeforradva (IX. 1.).
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A homlokról lehajtott bőrlebenynek ez oldalon lehetlen volt ép bőr térbeli ágyat 
készítni, s így annak balsó széle nagyobb részét kénytelenek voltunk a képző- 
működés parancsszabályai ellen, hegesszövetü, vékony, silány bőrhöz illeszteni ; 
az új orrnak ezen helyén rutító genyedési folyamatra el lévén készülve; — s íme az 
egész heg folytán a legszebb egybeforradás jött létre. Tóth Sándor öröme orrá
nak jól sikerűit kiegészülésén oly nagy volt (IX. 3.), hogy a homlokseb teljes 
behegedését nem is várva, a műtét utáni negyedik hétben odahagyta a kórodát 
1859-diki julius utólján.

d) Orrfélképzés bőrrák miatt.

Továbbá Kiss György 50 éves, Sopron megyei bodonhelyi földműves 
esetét hozzuk föl, nem a rajta 1859-diki april hóban végbevitt orrfélképzési mű
tétel miatt, mely tekintetben az előbbitől és hozzá hasonlóktól semminemű el
térést nem tanúsít, hanem a baj mivoltáért, mely orrának felét elroncsolta volt, 
és azon értékért, melylyel a képzőműtétek a rákbajök kiujulásának meggátlására 
nézve bírnak.

Martinet de la Creuse tette az orvosi világot a képzőmtítétek ebbeli nagy 
fontosságú sajátságára figyelmessé, s ha a dolog lényegét tekintjük, ebben a 
magyarázat könnyen föltalálható, és ez állítás valóságát a tapasztalat több rend
beli adatai is megerősítik. A Kiss György esete ezek közt egyike a legtanuságo- 
sabbaknak. A bőrrák, valamint másnemű rákbajok, az emberi szervezet iránti 
ellenséges voltukat leginkább az által nyilvánítják, hogy rendesen újra meg 
újra megjelennek ; leginkább pedig a hegek és hegkörnyezetekben szeretnek 
újra képződni, mint a melyek a szervezetnek alantabb fokán állván, az ideho
zott tápnedvek alantabb szervezeti fokon maradásának — a rákképződésnek — 
hol erre hajlani van előnyére szolgálnak. Ott, hol a kiirtott rák-képlet helyét 
nem hegszövet, hanem rendes alkatú és szervezetű anyag foglalja el, a keringő 
nedvek áthasonítása az anyagcsere rendes magaslatáig történik, melynek nem 
rák az eredménye, hanem ép, azaz, tökélyes szervezetű szövet. íme, a Martinet 
de la Creuse tétele, melynek alaposságához a Kiss György esete tanuságteljes 
adatot nyújt, ebben találja magyarázatát.

Kiss Györgynek jobb oldali orrfele t. i. liámsejtes bőrrák által majdnem 
egészen el volt emésztve (X. 1.), és miután baja az ismételt étetések daczára mind
annyiszor kiújúlt, koródánk segélyét vette igénybe. Mi a hiányrés rákos karimáit 
kiirtottuk, és a sebtérbe, az orrképzés modora szerint, egy ép homloklebenyt 
illeszténk ; s miután a gyógyfolyamat minden zavar nélkül végbe ment 
(X. 2. 3.), az egyént haza bocsátánk, részvétteljesen fölszólítván ezen józan eszű 
s kedélyteljes férfiút, hogy magát egy idő múlva ismét mutassa be. Erre
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kétszeres okunk volt ; betegünk baja t. i. az orrsövény mellső részére is el volt 
terjedve, ide a kiirtás után bőrlebenyt illeszteni nem lehetett ; e helyen tehát a 
genyedő folyamatu gyógyulás eredménye heggyurma lett. Ha még nála rákos 
bajának kiújulására hajlam maradt főn, úgy az orrsövény szélén elterjedő heg
gyurma e részben gyanús volt, és idejekoráni segélyt igényelt ; ez volt egyik 
oka betegünk berendelésének, másrészt meg tudni vágytunk, hogy, ha Kiss 
György baja csakugyan kiújúl, az előbbeni ráktérnek melyik részén történik 
a kiújulás.

Az egyén félév leforgása után hűségesen megjelenvén, nagy érdekkel 
észleltük rajta, hogy míg az orr-résére tett lebeny ép volt, s körében a rákképző
désnek semmi nyoma nem mutatkozott, addig az orrsövénybeli heg több helyütt 
kisded rákos beszurődésekkel bírt, melyeket étetés által kelle eltávolítnunk.

Következik az orrképzési műtétek sorából az orr szárnyképzés két esete.

e) Orrszárnyképzés a pofafoőrhöl.

Az orrszárnyképzés a szomszéd pofabőrből egyike a legcsinosabb és leg- 
hálásabb műtéteknek, mely által az alakot érzékenyen sértő hiány egyenlíttetik 
ki, a nélkül, hogy a pótlást eláruló hegtömeg maradna hátra ; a lebeny, mely e 
czélra készíttetik, szárával a rés felé néz, kissé rézsút menő fölső karimája egye
nes, az alsó a külsővel félkörszerü vonal alakjában összefoly. Ha a kellően fölfej
tett lebeny tengelye körül félkörben le és befelé fordíttatik; míg annak kerekded 
széle az orrszárnyrés hasonló idomú karimájával jő érintkezésbe : egyenes széle 
lefelé néz, az orrnyílás karimavonalát kiegészítvén. A lebeny áttétele után hátra
maradt sebszél pedig a fölső sebszél fölkészítése és az alsóhozi vonása által tö
kéletesen födetik. — Az orrszárnyképzési műtétben részesült egyének egyike 
Temmer Anna 60 éves pesti özvegy, redős arczu (XI. 1. 2. 3.), másika Urgela 
Borbála, Bars megyei lévai fiatal csinos nő volt (XII. 1. 2. 3.); az előbbinél sej
tes rák, az utóbbinál bujakór emészté el az orrszárnyat; az 1852-ben véghözvitt 
műtétel mindegyiknél teljesen sikerűit.

t) Orrliátképzés.

Orrképzési műtéteink vázolatát egy orrhátképzés esetének leírásával 
zárjuk be.

Az egyénnek — R. Adolfnak — orrhátán az orrgyökérrel határos részen 
egy szilvamag nagyságú rése volt, mely azon fölül, hogy az illetőt elrutítá, a 
beszéd hangját kellemetlenné, és minden orrfuvásnál szükségessé tette, hogy 
e rést erősen befogja, nehogy a tartalom akarata elleni helyen és irányban ro-
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lianjon ki. A 23 éves ifjoncz puskalövéssel eszközölte orrán ezen lyukat, mely a 
szájpad metszfogbeli részének kétszer akkora résével, és az orrsövény hátsó fe
lének hiányával volt egybefüggésben. Ha a szerelmi őrjöngés perczében tett 
lövés nehány vonallal hátrább esik, csakugyan életébe kerül az a különben jó
zan eszü egyénnek (XIII. 1.)

A rajta 1859-iki november hóban végzett műtét terve a következő' volt: 
lebenykészítés a rés fölötti homlokbőrből, és e lebeny áttétele lecsúsztatás által. 
A homlokbó'rt választottuk e czélra, mert a csontalapot is pótlandó lebenynek 
tömöttnek és vastagabbnak kelle lennie, nehogy az a légnyomás következtében 
idővel behorpadjon, vagy orrfuvás alkalmával kitorlódjék. Ez utóbbi okból az 
orr-rés öblénél jóval szélesebbre kellett készítnünk a lebenyt, hogy sebzett lapja 
jó részével a rés körüli csontalapra illesztetvén, oda föltapadjon, és behorpadni 
vagy fölkunkorodni annyival kevésbé legyen hajlandó. — Elég széles lebenyt 
szintén csak a homlokbőrből nyerhettünk.

Egy majdnem vízirányos metszés a rés fölsó' karimájával párhuzamosan 
a lebeny alsó szélét (XIII. 2. a. b.), két függőleges pedig annak oldalrészét ké- 
pezék, mely utóbbiak közöl a belülről eső, a homlok közepéig fölvezetve, göm- 
bölyded hajlással a külső metszés fölött egy hüvelyknyire haránt metsz vonalban 
végződött. Lett ez által egy lefordított csonka kúphoz hasonlító lebeny, melynek 
a megélésre kedvező széles szára és az ötnegyed hüvelyknyi áttételre mégis elég 
mozgékonysága volt. Ez utóbbit nem annyira a lebeny tökéletes fölfejtése, mint 
a szára fölötti haránt metszvonal eszközlé. Az egyesítés és odaforradás teljesen 
sikerültek, s körültök nem csak az áttett lebenyen, hanem az áttétel által támadt 
sebfölületen is az eredmény az egyén alakjára úgy, mint beszéde hangolására 
és az orrfuvásra nézve, egyiránt kedvezővé lett. — Egy évvel később láttuk ez 
egyént, a mikor tanuságos volt rajta észlelni, hogy az első időben kissé fel- 
kunkorodva volt rés fölötti lebeny teljesen lelapúlván, a küllem tetszetősségét 
nagy mértékben javítá (XIII. 3.)

1]) Orrcsúcs-képzés.

Bakos Mária 29 éves temeriui születésű, béres neje, orra csúcsbeli ré
szének hiányával vétetett föl 1861-diki martius 3-kán a sebészi koródára. — 
Ebbéli éktelenségi bajáról beszélte, hogy az mintegy három-negyed év előtt 
ejtetett rajta férje által, ki féltékenységi rohamában bicskájával orrának mellső 
felét levágta.

Az egyébként erős, egészséges nőnek orra mellső felén a porczos rész 
hiányzott, az orrhát középső részétől rézsút mell- és lefelé vonuló réskarimák
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hegesen legömbölyödve voltak, s az orrszárnyak, meg az orrsövénynek l'"-nyira 
magasló részleteiben végződtek (VIII. 1.).

A képlés az orrcsúcsnak tetemes hiánya miatt csupán a homlokról nyert 
lebeny által volt eszközölhető. — Ezen műtét májushó 25-kén véghez vitetett 
oly módon, hogy a háromszögű lebenynek szára az orrháthosszant képezett, 
sebágyba beillesztetek, és a lebenynek szélesb végéből kinyúló nyelvecske az 
orrsövény-maradékra fölrakatott. (VIII. 2.).

A gyógyulási folyam zavar nélkül ment végbe; és miután a lebeny meg
honosodásának jelei nyilvánúltak volna, a lebenynek lehajlott szárából a kidül
ledő részlet kettős félívszerü metszéssel kikeríttetett. Mire az egyén igen kedvező 
külleművé változott arczával junius 26-kán haza bocsáttatott. (VIII. 3.).

D) Szájképzés.

Noha a szerves szájzárak az imént vázolt száj- és pofarésekkel ellentétben 
állnak, mégis ezen, nemcsak alakrutító és a beszédet gátló, hanem az étkezés 
akadályozása által az egyéni léteit is kérdésessé tevő bajok szintén csupán képző 
mute véssél háríthatok el. Szomorú tanúság erre a szájzár húsz év előtti története, 
midőn az egybenövés által megkicsinyűlt száj fölmetszésével rendesen csak ne
hány hónapra sikerült a szánandó egyénnek kissé turhetőbb létet szerezni, mi
után a hegiparos természet a sebrések mindannyiját újra meg újra bezárta, és a 
sebészet legszigorúbb hegedést gátló eszközeit is folyton meghiusítá.

Dieffenbachnak jutott azon dicsőség, a szájzárakat a gyógyíthatlanság 
bilincseiből kiszabadítni, valamint az illető betegeket a barbarszerü műtétek 
kínjaitól megmenteni. Dieffenbach ötletdús lángeszével gyöngéd, de hámmal 
födött szerves képletet (takhártyát) illesztett a gyógyhatalmas hegedés útjába, 
s a mit azelőtt tűzzel vassal eszközölni nem sikerűit, ő ezen egyszerű mtítétmód 
által lehetővé tette.

A pesti sebészi koródának három ily eset jutott gyógykezelésül, melyek 
mindegyikénél Dieffenbach képzőmtítét módjával a legszebb sikert arattuk. Ezen 
szellemdús műtét lényege abban áll, hogy a heg körülmetszése és kiirtásával, 
továbbá a takhártyának külön fölhasításával párosított száj megnyitási seb, a 
hártyalebenyek kihajtása és a külbőrhöz illesztése által körülszegetik, mely a 
sebszínekre tapadván, az ellenállhatlan hegiparral bíró szögletes sebréseket meg
szünteti.

Esetek :
1) Legsikerültebb és erkölcsi irányban legérdekesebb eseteink egyikét 

N—y Jolánta képezi Esztergomból. Ezen gyermek szájképzési műtétnek már 
egy ízben volt tárgya három éves korában, a másodiknál hat éves volt. Mindkét
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ízben, névszerint a második műtétnél, mely nemcsak igen fájdalmas, hanem 
hosszadalmas is volt, bámulatos határozottságot tanúsított. Az okos anya, ritka 
értelemmel s a női hiúság szokott adagával megáldott gyermekét a műtétre ke- 
délyileg több hónapon át elokészíté, annak kecsegtető' sikeréliöz, mint föltételt a 
legtürelmesb magatartást emlegetvén ; és így ló'n, hogy e kis spártai hó'snő' az 
órahosszant tartó műtét alatt nyugodt és higgadt arczkifejezését egy vonással 
sem változtatá, valamint élénk és beszédes létére az utóbánás négy napig tartó 
szótlanságát egy hanggal sem zavará.

Az első' műtét még zsenge korában történvén, a gyöngéd bó'rü és silány 
szövetszerkezetü lánykánál, a szájszögletek körüli szegélyező' tinóm takhártya 
lassanként mindkét oldalt nehány vonalnyira fölpállott, a szájnak újabb, habár 
az elsőnél sokkal kisebb fokú benövését vonván maga után. N—y Jolántának 
szájzára eredetileg íny- és ajklobnak s ezt követő kifekélyedésnek volt követ
kezménye. Szája az első műtét előtt borsó nagyságú volt, s ezen kisded központi 
nyílástól két oldalt az ajkak rögös heggel voltak egymáshoz forrasztva (XV. 1.). 
A lányka a tápszerek gátolt bevitele miatt sápadt és rosszúl táplált, beszéde ért- 
hetlen, alakja kellemetlen volt.

A második műtét előtt szájnyílása kisebb mandolának felével felérő', be
széde s evése akadálytalan, alakjában azonban az oldalti hegcsíkok miatt zavart 
volt. A műtét három időszakban vitetett véghöz ; elsőben a heg irtatott ki alul 
és fölülrőli körühnetszés és a mögötte levő takhártyátóli fölfejtéssel ; azután a 
feszülő takhártyalemez fölött a külbőr fölül és alul kissé fölkészíttetett, és az ily 
módon téresebbé lett lemez, közepén szájhosszant fölhasíttatott ; végre az innét 
alakuló takhártyalebenyekkel a szájrés fölsebzett szélei szorgosan beszegettek 
(XIV. 2. 3:). Nála úgy mint

2. Klein Lajosnál a siker tökéletes volt (XIV. 4.).
Schreich Józsinál a szájzár szinte nagy fokú, s mindkettőnél az előbbié- 

höz hasonló táplálkozási és beszélési akadály, úgyszintén az egybeforradás által 
lelapított ajkak miatt az arcz eltorzítása voltak jelen. A szájzárt létrehozó baj 
szinte mindegyiknél fökélyedő íny- és szájlob volt.

A műtét, valamint az eredmény is, mindkettőnél kedvező.

E) Szemhéjképzés.

A szemhéjképzés egyikét képezi a legtermékenyebb műtételi téreknek; 
a mi könnyen magyarázható, egyrészt szaporaságából a liiánybeli bajoknak 
ezen gyöngéd és több oldalról sérelmeknek kitett szervrészen ; másrészt a műtét 
gyakori volta indokoltatik hiánya vagy hibájában a szemhéjnak, ezen a leg-
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nemesebb érzéki szervet födő és óvó, valamint a lélek tükrét gyöngéden körül- 
szegélyzo képletnek.

Az ajkak és a velők határos pofákon kivül nincs oly része az emberi 
arcznak, mely több oldalú sérelmek és bántalmaknak volna kitéve, mint a szem
héjak, melyeket nemcsak a többi arczbőrrel közösen, külröl jövő bajok érinte
nek, de reájok a szemgödörbeli képletrészek kórai is átháramlanak.

Egyikét a leggyakrabban előjövő kóreredményeknek, a szemhéjak tér- 
épségi (integritas) bántalmai, főleg kiszegély — ektropium — alakjában képezik; 
és épen a szemhéjak hiánybeli bajai által hozatnak a látás, sőt magának a 
szemnek létele is veszélybe. Csoda-e hát, ha e legfontosabb szervnek megmenté
sére, a szemhéjhiányok pótlása körül annyi szorgalmat és fáradozást fejtett ki a 
gyógyművészet ?

Ha a szemteke, anyaghiány vagy helyzethiba miatt a szemhéjakon, nem 
födethetik be, a szem megszűnik dísze lenni az emberi arcznak : és míg alsó 
szemhéjhiányok, névszerint a kiszegélyek, a legszendébb és szelídebb jellemet a 
vad állatiasság és ördöngösség kinyomatával bélyegzik, addig a fölső szemhéj
hiány a legszellemdúsabb és legelevenebb arczra, a bárgyúság és merevség ki
fejezését árasztja. Mennyi nyomatékos ok mind a beteg, mind az orvos részéről, 
hogy az emberi fölsőség külleméből kivetköztető hiánynak eltávolítására min
dent elkövessen.

Ha a szemhéjképzési műtét történetét áttekintjük, a dús anyag szerint 
úgy látszhatnék, hogy e téren teljesen meg van fejtve a gyógymuvészeti problema. 
Annyi bizonyos, hogy a szemhéjképzés azon ideig gazdagodott leginkább új meg 
új modorok fölállítása által, míg a képzőmutészet az élettani szabályok tanulmá
nyozásából nem kezdte merítni eljárásához az irányzatokat; de annyi is bizo
nyos, hogy daczára az egymást érő szemhéjképzési műtétmódoknak, Celsusnak 
aphorismusa „si nimium palpebrae deest, nulla id restituere curatio potest“, meg- 
nem döntött tételként fönállott mindaddig, mígnem Dieífenbach, az öntudatos 
képzőműtételek szellemdús teremtője, az élettani észleletek corollariumait e téren 
is alkalmazni tanítá. Azon hírneves alsó szemhéjképzésnél t. i., melyet 1835-ben 
Párisban, Lisfranc kórodáján, Lucien Macey nevű egyénen véghözvitt, az előtte 
használt gömbölyded alakú, keskeny szárú, s fölkunkorodásra hajló karélyok 
helyett, általa egyenes metszésekkel körülvonalzott, egyenes szögletekben ala
kuló, széles szárú lebenyt látunk alkalmaztatni, mely a szemhéjéhoz hasonló 
eredeti formáját biztosabban megtartja. — És midőn az elpusztúlt szemhéj nem 
heges romrészeinek, így a köthártyának, a pillaporcznak stb. szorgos fölhaszná
lását javallottá Dieífenbach, a lehetlennek lehetőségét eszközölte, a megkímélt 
köthártyávali lebeny béllelet és beszegés által, a kényes szemnek a természetes- 
höz hasonló puha és gyöngéd födözetet szerezvén, melynek a természeteséi!öz 
hasonló partos karimája s szegélye úgy, minta pilláé halványan pirosló; továbbá
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a pillaporcz maradék fölhasználása által elég szilárdsággal bíró, a fönmaradt 
izomszálaknál fogva még mozgékonyságot is külölö új szemhéjat teremtvén. 
Egy egyszerű zsír és kötszövettel kibéllelt bőrlebenynyel a bonyolult szerke
zetű szemhéj helyén annyit eszközölni, a képzőműtészet számára valóban nagy
szerű diadal.

Habár mai nap a szemhéjhiányokat nem szaporítja azon kegyetlen szo
kása a régi hadviselő népeknek, mely szerint, mint a Carthagóiak Attilius Re- 
gulusnak, és a keresztes hadjáratokban a Szelcsukok az Antiochia ostrománál 
foglyokká tett keresztényeknek szemhéjait levagdalták volt : elég gyakoriak 
azok mégis, nagyobbrészt rákos roncsolások, valamint lobfolyamokból származó 
emésztő genyedések és üszkös pusztulások által eszközölve. Es így történt, 
hogy ezen szorosan véve nem hozzánk tartozó bajokból kórodánk mégis többe
ket látott, és a szemhéjhiány öt esetében a szemhéjképzést alkalmazta, és pedig 
három esetben pusztító lob által létre jött nagy fokú kiszegély, egyszer szem
héjrák, végre egyszer külsérelem következtében támadt szemhéjhiány miatt. Az 
első négy esetben Dieffenbach szemhéjképzési modorát használtuk, és mindany- 
nyiszor sikerült az oldalról áttett lebenyt a megkímélt köthártyával beszegni, 
s ennélfogva a hiányzó pillát a lehető legtökéletesebben pótolni ; az utóbbi eset
nél meg a nagy terjelmü roncsolásból fönmaradott bőrrészletek szorgos fölhasz
nálása tette az undokító hiány pótlását lehetővé.

Lássuk a kórtárgyakat :

Alsó szemhéjképzés kiszegély miatt

1) Plébános Karolina 28 éves budai varrónő, gyöngéd test- és bőralkatu. 
kissé görvélyes, orbánczos lob következtében veszíté el jobb oldali alsó szemhéja 
nagyobb részét, melynek helyét az alaphoz rögzített rövid és keskeny heg pó
tolta, mi által a szemhéjszél a szemteke körözete alá lehúzatott és kifordíttatott ; 
a kidülledő köthártya haragos vörös színével, a könnyekkel eláradt szemteke 
nyugtalan forgásával, és a folyton pislogató fölső szemhéj, idegenítő küllemet 
kölcsönöztek az egyénnek. Ezen szemét mindig bekötve kellett tartania, hogy 
kézi munkáját végezhesse, s mindamellett minduntalan kénytelen volt azt félben- 
hagyni, erős fájdalmak és könnyözön miatt annyira, hogy nála a szemhéjpótlás 
nem csupán a jobb szem haszonvehetőségét közvetítő és azt a fenyegető romlás
tól megóvó, hanem mint valóságos kenyérkereseti eszköz lépett előtérbe. Mtíté- 
tetett 1856-ban kívánt sikerrel.

2) Heischer Salamon 22 éves izraelita, házaló Verbászról, szinte pusztító 
lob által veszté el jobb oldali alsó szemhéját, melynek heges pótléka a pillaszélt 
szinte nagy mértékben levonta és a köthártyát kifordította ; ez által nemcsak
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undok külleművé változtatván át az egyén arczát, de szeme folyton tartó izga
tottságát is idézé elő. (XVII. 1.). A szemliéjképzés nála is az eldbbiéliöz hasonló 
módon vitetett véghöz 1858-diki junius 7-kén, s ugyanazon hó 20-kán elbocsát
tatott, helyreállított szemhéjjal. (XVII. 3.). Nemkülönben

3) Hartman József 43 éves bogdányi zsibáros, ki hasonbajjal s ugyan
oly kedvező' sikerrel műtétetett 1858-dik évi martius hóban.

4) Bogyó János fölsőpéli Borsod megyei 36 éves földművesnél a balol
dali alsó szemhéjat egész kiterjedésében sejtes rák borította el, csupán a köt- 
liártya vékony lemezét hagyván érintetlenül. (XVI. 1.). A nagyraterjedt rákos 
képlet által sürgetve javait kiirtás folytán, meg kelle fosztanunk az egyént egész 
pillájától, melynek helyébe új szempilla volt készítendő, nehogy egyik nagy 
baj helyett egy másik nem kevésbé nagyot, t. i. a szemteke léteiét szinte veszé
lyeztető szemhéj-hiányt eszközöljünk. Es ez Dieffenbach azonnal leírandó mo
dora szerint annyival tökélyesben sikerűit, minthogy a rákdag kiirtásánál szor
gosan megkímélt pillaköthártyával az áttett lebenyt beszegni lehetett. A műtét 
1858-dik évi aprilhó 20-kán történt, az egyén májushó 2-kán bocsáttatott el 
veszélyes bajától menekülten és ép arczczal. (XVI. 3.).

A szemhéjképzés az imént említett betegek mindegyikénél következő mó
don vitetett véghöz : előbb a pillaszögleteknél kezdődő s a pofában hegyes szög
let alatt találkozó két metszéssel oldalain köriil-keríttetett a szemhéjmaradéknak 
kóros képlete, s a hol mint eseteinkben épen volt hagyva a pillaköthártya, pilla- 
szél hoszszanti metszéssel egyesítettek az iménti vágvonalok fölső végei. (XVI.
2. b. e. e. XVII. 2. c. a. d. d. a.). Erre a lefelé néző háromszögön belüli kóros 
képlet (háromszor szívós heg , egyszer rákgyurma) alapjától fölfejtetett és ki- 
irtatott. Ezt követte a lebenykészítés, a pofának halánték feléni bőréből, függő 
hosszudad négyszög alakban, úgy hogy annak fölső vége alapjától teljesen föl
választva oldalti áttételre szolgáljon, az alsó pedig a határos pofabőrrel foly
tonosságban maradjon; az előbbi magát a pótló lebenyt lévén nyújtandó, az 
utóbbi az anyaalappali éltető közvetítést eszközölvén. E végre egy vízirányos 
metszést tettünk a külső pillaszöglettől, vagyis a fönnebb említett háromszögnek 
fölső és külső szögétől ki a halánték felé, a rendes pillarés hosszánál egy ne
gyeddel hosszabbat, azután a külső végétől e vízirányos vágásnak, egy másodikat 
vezettünk lefelé a kiirtási háromszögnek küloldalával párvonalosan egész le a 
pofába. (XVI. 2. c. b. c. e. XVII. 2. b. c. e.). Ily módon a tervezett hosszabb 
négyszögü lebeny egy fölső és külső karimát nyert, belső széle pedig a kiirtási 
háromszög küloldala által adaték ; alulról a lebenyszár volt. Ezen túl a lebeny 
száráig lefejtetvén és oldalt befelé a kiirtási háromszögbe áttétetvén, fölső kari
májával a pillaszélt pótolta, s míg belső karimája a kiirtási háromszög belső ol
dalához illeszkedett, külső széle a lebeny sebterébe nyíltan maradott. A lebeny 
odavarrása e szerint csak annak belső karimája folytán, és a fölső szél külső végé
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ben történhetett, emitt a halánték-seb fölső részéhöz. Eseteinkben még a lebeny 
fölső karimája a megkímélt pilla köthártyájával is egyesíttetett, vagyis ez utób
bival az előbbi beszegetett. (XVII. 3.). Mi e beszegésre mindannyiszor kiváló 
figyelmet fordítónk, általa látván föltételezve a siker tökélyének főrészét ; vala
mint a fölrögzített lebeny odaforradásához nagy mértékben előnyösítőnek ta
pasztaltuk a lebeny gyöngéd helybenyomását, fölébe illesztett finom tépetgomoly 
és ragtapasz-csíkokkal. Végre a lebeny-áttétel által hátramaradt pofasebet föd
tük be tépettel.

Az utóbánásban a gombostűk körül font fonalaknak idejekoráni (másod 
naponi) fölvágására, a sebészi varratok mindnyájának és a tűknek harmad-negyed 
naponi kiszedésére helyeztünk nagy súlyt; s ugyhiszszük, főleg ezen műeljárásnak 
kell tulajdonítnunk, hogy varrataink helyein sem nyomás általi üszkösödés, sem 
kiszakadások nem jöttek létre, és hogy a hegedési folyam mindannyiszor képző- 
mtítéthöz méltón, azaz : mindenütt vonalszerű hegalakúlással jött létre. Nadá- 
lyokat, lebenybeli élénkebb vértömülés miatt csak egy ízben voltunk kénytele
nek alkalmaztatni, egy másikban maga a természet hozott létre jótékony vérzést 
a lebeny hátsó lapjáról, a vérnek kicsurgása ez esetben egy lekötési fonal résén 
eszközöltetvén.

A lebenyáttétel után fönmaradt háromszögű seb genyedés és sarjadzás 
útján lassúbb folyamattal gyógyúlván, mindannyiszor a sebfölület mintegy ötöd
részét megközelítő térfölületü sima heggel záródott.

5. Szemhéj képzés roncsolt terű és tátongó szemgödör bezárására.

Valódi megelégedéssel jegyezzük föl koródánk évlapjaiba ezen alakjában 
és eredményében egyaránt rendkívüli esetét képzőműtéteinknek, melyben nem
csak a gyógyeljárások művészi jellege leghívebben van letükrözve, hanem azok
nak az emberi érzést és kedélyt megragadó jótékonysága legelevenebben van 
kitüntetve.

Képzeljünk egy virágzó korú csinos nőt, kinek egyik szemtekéje nemcsak 
egészen el van pusztáivá, hanem roncsolt szemhéjai is annyira széthúzódvák, 
hogy rajta a vörös ágyazatú szemüreg, s a vele befelé határos csontpusztulási 
sötét tér, a nézőnek folyton előtüntetik magukat : az egyébként szende és kelle
mes kifejezésü arcznak ijesztő és visszataszító küllemet kölcsönöztek, hacsak az 
mindig bekötve nem tartja magát, s ez által arcza felét folyton el nem födi. — 
Ezen undok szemtérnek behúnyt szemféle alakot szerezni, a szétdúlt kifejezésü 
arczfélnek az álombéli nyugalom kinyomatát eszközölni, s a két felében visszás 
képnek az emberiesség öszhangzatos voltát visszaadni : ez vázlatban lényege a
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Takács Marin véghezvitt képzőműtétnek. De a műtét mint olyan, még több te
kintetben is tanuságos és érdekes : eló'ször azért, mert bizonyítja, hogy képzési 
bőrlebenyeket üres térek fölött is lehet egyesítni és egybeforrasztani, a hol meg
élések és tápláltatásuk csupán a bőrbeli anyagcsere által közvetíttetik ; másodszor 
meg azért tanuságos e műtétel, mert újabb példáját adja kedvező sikernek azon 
műtéti kísérleteknél, melyek által a pillaszéleknek pillaszőrön belüli egybefor- 
rasztása volt tervezve. Végre, a Takács Mari esetében még bővebben meggyő
ződtünk fönnebb említett abbeli észleletünk valódiságáról, hogy áttett bőrlebe- 
nyek fölkunkorodása időfolytán elenyész.

Takács Mari 17 éves, laczházai kiskunsági hajadon, 12 éves korában 
vesztette el balszemét egy roppant hatályú sebzés következtében, mely abban 
állt, hogy egy gémes kút ostorfája, midőn azt teljes erejéből lefelé húzni töre
kedett volna, széttörött, s ő teste egész súlyával s alkalmazott ereje teljes hatá
lyával a lezuhanó vödör után zuhant, s a fölnyuló póznavégbe csapta bal
szemét. Az erre következett súlyos nyavalyából az egyén megmentette ugyan 
életét, de szemét az alsó szemhéj nagyobb részével és a határos orr-rész képleteivel 
együtt elveszté. Azon idő óta fölserdtílt, szolgálatba lépett, s mint olyan kényte
len volt arcza illető felét szorgosan befödni, nehogy élelmezési módjától elessék. 
Festi úrnője a lányt, mint dolgos és jó magaviseletíi cselédjét, csúfító s alkal
matlan szembajával megszánva, dr. Hirschler szemorvos barátunkhoz küldte, ki 
őt képző műtét végett kórodánkra utasítá.

Ajól kifejlett ép alkatú fiatal nőnek, különben kellemes alakja következő 
idomú hiány által volt eltorzítva : a bal szemgödör tekéjétől megfosztva, ez utóbbi 
helyén a szemgödör mélyében egyenetlen hússzerü tömég látható, ezen belül az 
orrüreg és garat felé egy félmogyoró nagyságú sötét lyuk tátong, mely az orr- 
gyökér hátlapjáig elterjed. A szemhéj-öböl részint roncsolás, részint széthúzódás 
által nagyon kitárva ; a szétczafatolt alsó szemhéj külső harmada mélyen lehú
zódva és kifordítva, többi része helyén egy a szem- és orrbarlang egyenetlen 
karimáján föl és bekanyarodó mogyoró nagyságú bőrkarély, melyet a szomszéd 
bőrtől mindkét oldalt hegvonalok különítnek el. A horpadásszerü fölső szemhéj 
belső végével a szemgödör karima tarhelyi (glabeüaris) részéhöz rögzítve ; ez 
utóbbi helyen a csontrés szélei több vonalnyira vékony heg által övedzvék. 
A szemgödör mélyében levő hússzerü tömeg színe élénk piros, a kiszegélyzett 
szemhéj-részé sötét vörös és izgatott küllemű. Ha orrát fújja az egyén, orra és 
szemgödre rését erősen be kell dugnia, és a tátongó hiány tért nemcsak alakját 
eltorzító mivolta, hanem a miatt is folyton bekötve kell tartania, nehogy a por 
és éles lég közvetlen behassanak torkába. (XVIII. 1.).

Hogy egyénünket az imént vázolt torz alaktól megszabadítsuk, a roncsolt 
térü rendellenes tért szervesen befödni volt a föladat ; és hogy az üres szemgöd
röt befödendő bőrlebenyek minél kevésbé horpadjanak be, valamint, hogy a
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garatfelé nyíló sötét tér észlelhető ne legyen, a hiánytért teljesen bezárni volt a 
további föladat ; végre, hogy a sértett küllem a rendest minél inkább megköze
lítőn és minél tetszetősben egyenlíthessék ki, a pilla maradványokat a pillasző
rök megtartásával kelle egymással egyesítnünk : mely esetben az egyén arczá- 
nak illető felén behunyt szem küllemét nyerendi.

E végre következő műtét-tervet készíténk : a kiszegélyzett alsó szemhéj 
részlet (XVIII. 2. d.), a fölső szemhéj megfelelő részével volt egyesítendő (XVIII. 
2. d.); az alsó szemgödör-szél belső felére tapadó bőrkarélyka meg (XVIII. 2. 
c. a. e.) az orrgyökbeli hiánynak, és a szemhéjrés belső harmadának födésére 
vala fölhasználandó. A kiszegélyzett alsó szemhéj részletet mozgósítni és föl
emelni nem volt nehéz föladat ; de annál kényesebb volt a szemgödörbe beka- 
nyarúlt domború bőrkaréi y t fölszabadítni és fölegyenesítni, hogy a fölső pilla 
belső harmadával és a határos orrbeli résszélekkel egyesíttethessék. Az előbbi 
czélból : egy egyenes bőrmetszést alkalmaztunk, mely a kiszegélyzett szemhéj 
és a fölkanyarúlt bőrkarély közti vályuzatnál kezdődött, s innét kissé rézsűt le
felé másfél hüvelyknyire terjedett (XVIII. 2. e. e.); mire e metszvonalból kiin
dulva a lerögzített pillarészt annyira lefejtettük, hogy a fölső pilláig könnyen 
föl lett emelhető. Ezt követte a föladat második felére nézve : előbb a szem
gödörbe kanyaruló bőrkarély (XVIII. 2. c. a. e.) körűlmetszése fölülről és két
oldalt, annak a csont alaptóli fölfejtése, és a kampószerün behajló lebenynek 
fölegyenesítéséhöz, több rendbeli haránt bemetszéseknek alkalmazása annak 
belsején ; azután a fölső szemhéj hegesen fölhúzódott belső végét tettük mozgé- 
konynyá egy ötnegyed hüvelyknyi metszéssel (XVIII. 2. b. f.), melyet az itteni 
heg határán, aláírói fölfelé s kissé rézsűt kifelé a homlokra vezettünk; végre a 
tarhelyen (glabellánj és az 'orr-rés környezetén levő heget vonaloztuk körül egy fél- 
körszerü metszvonallal (XVIII. 2. b. c.), s a heg kiirtása után az utóbbi sebszéleit 
másfél vonalnyira fölfejtettük. El lévén ily módon készítve a képzéshöz szüksé
ges anyag, még a pillaszéleket kellett fölsebzenünk, a mi a pillákon belüli csekély 
téren nem volt könnyű művelet. Ekkor a vérzés teljes megszüntetése után az 
egyesítéshöz járúltunk : előbb az egymásnak megfelelő pillaszéleket varrván ösz- 
sze (XVIII. 2. d. d.); azután a bőrkarély félkörszerü karimáit csatolván részint 
a fölső szemhéjszélnek szabadon maradt belső harmadához (XVIII. 2. a. a.), ré
szint az orr-résnek sebkarimáihoz (XVIII. 2. b. c.). Varratokul a lehető legsza- 
batosb egyesítése végett ezen ür fölé feszített vékony képleteknek, a szükséglet 
szerint csomós és a nyolczas varratot használtuk (XVIII. 3.). Végre az odaforra- 
dás kényes művét külről alkalmazott gyöngéd nyomás által még inkább bizto- 
sítandók, az egyesített részek fölé finom tépet gomolykákat raktunk, s ez utób
biakat föltapasztottuk; és hogy a zavartalan gyógyuláshoz szükségelt nyugalmat 
eszközöljük, czélszerünek láttuk az ép szemet is leragasztani, annyival inkább, 
minthogy a szétrombolt alsó pilla maradványaiban némi zárizomi mozgékonyság
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mutatkozott, mely az ép szem szabadon hagyása mellett káros vongálást esz
közöl hete az egyesített részekre.

A gyógyulási folyam a beteg példás magatartása mellett zavar nélkül 
ment végbe. A varratok másod harmadnapra mind eltávolíttattak. Az egybefor- 
radás mindenütt teljesen sikerűit, az orrgyök fölötti sebnek félborsónyi részét 
kivéve, mely utólagosan sarjadzással szinte szépen záródott.

Az egyesített szemhéjak pillaszőreikkel ellátva, első tekintetre behunyt 
szemnek küllemét kölcsönözték az arczfélnek ; és hogy a zárt pillák mögött nincs 
szemteke, s hogy nem rendesszerü a szemhéjak egyíittlétele, inkább csak akkor 
ötlött fel, ha az életteljes fiatal leány kidomborodó ép szemére is átjártattuk sze
münket. (XVIII. 4.).

A gyógyulási műveletnek szervíilési folyamatát észlelendők, az egyént a 
bevégzett összeforrás idején túl még négy hónapig megtartottuk a koródán. Az 
eset tanuságosnak lenni ígérkezett, a fölemelt szemhéjlebeny alakulási mivoltára 
nézve úgy, minta pusztulás által megbénult szemhéjak életbeli mozzanatait tekintve; és 
megelégedéssel nyilvánítjuk, hogy az eredmény mind a két pontra nézve telje
sen igazolta a kóroda részéről hozott áldozatunkat.

Eddig szabályszerű eredményként ösmertetett el képzőműtételek körül, 
hogy az áttett bőrlebenyek felkunkorodnak, főleg, ha az áttétel a csúszékony és 
engedékeny szemhéjak terébe, vagy nem szilárd alap fölé történik. Takács Mari 
szemhéjképzési esete, melyet az első (külső) gyógyulásnak lefolyásán túl még 
négy hónapig észleltünk, bennünket meggyőzött a felől, hogy e felkunkorodás 
igen is megtörténik a külgyógyulás utáni első időben, míg a lebeny új alapjától 
mintegy különvált életfolyamatot visz ; de elenyészik az egyforma arányban, 

' a mint új terében teljes meghonosúlásnak indúl a lebeny. — Takács Marinál 
azon bőrlebenyke, melyet, mint az alsó szemhéj elpusztúlt belső felének marad
ványát (2. a. c. e.), helyéből kiemelve jobbadán csúszékony bőrrészekkel egye
sítettünk , felül t. i. a felső pillával (2. a.), külről az alsó szemhéj kiszegély- 
zett maradékával (2. e.), befelé az orrgyök- és tarhelybeli bőrrel (2. c.); mely 
továbbá az-áttétel utáni első időben nála is oly annyira felkunkorodott, hogy 
ha nem lett vala szándékunk az utólagos gyógyfolyamatot higgadtan észlelni, 
hajlandók lehettünk volna a kellemetlen küllemű bőrdudornak eltávolítására. 
Dieffenbach javaslata szerint belőle egy hosszúdad szegélykét kimetszeni : — 
azonban a negyedik hó felé mindinkább laposúlni láttuk a domborulatot 
annyira, hogy midőn a műtét utáni ötödik hónapban el bocsátónk az egyént, 
az áttett börlebeny majdnem egészen bele illeszkedve volt környezetének szinfolületébe. 
Megjegyzendő, hogy ez időben már a lebenynek érzési képessége is minden 
ponton rendesnek mutatkozott. — A tanúság ebből az : hogy áttett lebenyek fel- 
kunkoroclása sértő alakjával csak addig tart, míg az edény- és idegbeli közlekedés
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közte és az új tér közt tökéletességre nem jutott, hogy tehát a fennemlített szépítő 
kimetszésnek alkalmazásával nem kell sietni.

Nem kevésbé érdekes és tanuságos volt Takács Marinál észlelni, mint 
éledt föl a képző egyesítés után az izomélet is a pusztult alsó szemhéj romré
szeiben, melyekben az a különváltság ideje alatt megsemmisültnek lenni látszott. 
Ugyanis, ha az egyén jobb szemével pislogatott, szervileg bezárt balszemének 
pillaizmai az ép szemhéjjával együttesen mozogtak. Sőt mi több : ekkor ugyan
ilyen mozgás mutatkozott a fölemelt belső karélyon is, csakhogy nem a zár- 
izom működésének irányában, s nem vele egybefolyóan, azaz : nem párhúzamo- 
san a pillaszélekkel, hanem lebeny hosszant, alulról felfelé. — Mely észleletek 
előbbike azon, a sebészet terén egyebekből is ösmeretes gyógymüvészeti tanú
ságot nyújtja : hogy rendellenesen szétválasztott képleteknek megbénult izomélete az 
egyesítés által föléled ; másodika pedig azon élettani ösmeretre vezet, hogy helyök 
és irányokból kitérített izomrészek megtartják működési képességéket.

F) Lágy szájpadi y varrat.

A lágyszájpadívvarrat műkezelési tekintetben egyike a legnehezebb, a 
sikerre nézve legfukarabb, de horderejét tekintve, a legjótékonyabb képlő mű
tételeknek. Hogy a szájüreg hátsó végében tátongó résnek lebenyző karimáit 
egy arány osan lekarélyozni, és azoknak keskeny seblapjait a nyúlós és habos 
nyáknak kifogyhatlan árjában szabatosan egyesítni nagy munka, a dolog mi
voltából kitűnik ; úgy szinte könnyen magyarázható, hogy csak elvétve kíséri 
siker e műtételt, ha az egyesülési lapok sekély voltát és a lágyszájpadív rendel
tetését, valamint a nyelésnek mechanismusát tekintjük, mely miatt gyakori erő
szakos vongáltatást az egyesített részektől hosszabb időre távol tartani lehetetlen. 
De ha azután jótékonyságának mivoltát és nagyszerűségét veszszük szemügyre, 
mellette elenyészik minden fáradság és minden műtéti merénylet : mert vajmi 
buzdító feladat e műtéthöz, hogy általa az ügygyel-bajjal nyelő egyént zavar 
nélküli nyelésre képesítjük, és dunnya meg pisze beszédét érthetővé teszszük.

Mi e műtételt négy ízben vittük végliöz ; háromszor teljes, egyszer fél
szeges sikerrel; háromszor vele született farkastorok, egyszer művészileg eszköz- 
lött lágyszájpadív hasadék miatt.

Lássuk az eseteket :
1. N. J. 17 éves gyönge testalkatú és alacsony termetű hölgy Miskolcz- 

ró l, ki vele született lágyszájpadív liasadékától eredő érthetlen beszéde miatt 
1846-ban küldetett hozzánk dr. Regéczy ügytársunk által műtétel végett. A 
leánynak kellemetlen hangzatu beszéde idegennek teljesen érthetetlen, s e miatt 
kedélye rendkívül levert volt ; és épen ez utóbbi körülmény képestté őt a nagy
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szenvedéssel összekötött műtétéinek, valamint a nem csekély kínnal járó utó
bánásnak hősies kitartására. A lágyszájpadívrés központi és a kemény szájpadig 
terjedő volt, egy htivelyknyi tátongásával a két oldali lebenyeknek, melyek 
nyelési kísérlet és izgatásoknál majdnem a két oldali garatfalakig visszahúzód
tak. Ezen izgékonysága az egyesítendő lágyszájpadív lebenyeinek oda utalt 
bennünket, hogy az, mielőtt a műtét kiviteléhöz járulnánk, eltompíttassék. E 
czélból javaltuk, hogy naponta gyakrabban érintse a beteg torkát egy kalán- 
nyéllel; a minek nehány nap múlva lett is annyi sikere, hogy az ökröndözések 
a lágy ínynek érintése alatt nem fokozódtak többé hányásig, habár a lágyszáj- 
padívfelek visszahúzódásai elég élénkek voltak arra, hogy a műtét kivitelét 
rendkivül nehezítsék. Ide járult a kicsiny nő szájürének csekély térfogati mi
volta, és a műtéti térnek nyúlós nyákkali elözönlíttetése épen legkényesebb sza
kában a műtétnek, t. i. a varrat alkalmazásnál.

A ketté vált lágyszájpadívnek egyesítése, és az érzékeny működési za
vart föltételező résnek kitöltése lévén a föladat, azt következő műkezeléssel ol
dottuk meg : elsőbb mind két oldalt végig lekarélyoztuk a réskarimákat egy 
vonalnyi távolságban a szélektől, a lebenycsúcsba illesztett horgas csipeszszel 
rögzítvén és feszítvén az egyes lebenyeket mell felé s kissé lefelé, és fennt meg
kezdett hosszú, fűrészelő metszésekkel választván le a körülhámzott széleket. 
A vérzés, mely ezt követte, nem volt ugyan élénk, de a vér lefolyása által a garatot 
annyira izgatta, hogy erőszakos ökröndözés jött létre, mely a beteget mindaddig 
kinzá, míg a vérzés részint szivacs-darabkák rányomása, részint hideg víz be- 
fecskendése által meg nem lett szüntetve. Es ekkor kezdődött a nyúlós nyáknak 
elválasztása, mely kifogyni nem tudó özönével a műtéti tért minden perczben 
annyira elborította, hogy a tovább működéssel meg-megszűnni és annak eltá
volítását eszközölni kelletett. Ez volt oka, hogy a fonalaknak beillesztésével s 
azoknak egybefűzésével csak lassan lehetett haladni. Mi e czélra részint kettős, 
részint egyes több arasz hosszúságú selyemfonalakat szoktunk használni, me
lyeknek végei gyengéden görbített ttíeskékkel fölszerelvék, mely utóbbiakat a 
a Dupuytren-féle tűfogó segítségével kezeljük. Kezdjük pedig a fonalak beil
lesztését alulról, rendszerint a jobboldali lebenyen, ez utóbbit a balkézbe vett 
horgas csipeszszel mellfelé feszítvén, mialatt a jobb kézbe vett ttífogóval a szük
séges fonalak mindannyiát ugyanazon oldalon hátról mell felé beviszszük ; ha
sonló módon járván el a másik oldalon, csak hogy felváltott kezekkel. — A sebla
pok szabatos érintkezése múlhatlan kellék lévén minden képlő műtét sikertíltéhöz, 
arra szájpadívvarratainknál annyival nagyobb gondot fordítánk, a mennyivel 
kevésbbé szolgáltak a vékony és mozgékony lebenyfelek a gyors hegedésnek 
előnyére. E végre : a varratok első csomóit, nehogy a második csomó képezéséig 
megtágúljanak, segédünk által egy hosszabb csipeszszel mindannyiszor egybe- 
■csipettük; továbbá varrataink egy részét — az egyes fonalúakat — a sebszélek
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nek tőszomszédságába illeszténk, kikerülvén így azoknak behajlását vagy föl- 
türemlését ; valamint a seblapok pontos egyesítése tekintetéből erősebben meg- 
viaszozott selyemfonalakat használtunk.

Bevégezvén nagy fáradsággal a varratokat, az egyes csomóknak a szájon 
kiszolgáló fonalvégeit egybekötöttük, és miután azokat az arcznak két oldalán 
elhelyeztük volna, ragtapaszcsikokkal helyberögzíténk.

Képzelhető, hogy gyengéd alkatú betegünk a hosszas műtét folytán 
testben lélekben egyaránt kifáradt ; pedig az utóbánás napjai sem lehettek rája 
nézve pihenést hozók, a mennyiben az első nap semmit, a második és harmadik 
napon is csak keveset szabadott nyelnie, nehogy az egyesített részek vongáltas- 
sanak és széthúzódjanak. Ezen szabálynak ritka lélekerélylyel meg is felelt a be
teg, mely erélyét annyival inkább kelle bámulnunk, minthogy tantalusi szóra
jának enyhítésére fris vizet ajánlottunk szájában tartani. A varratok egy-kettejét 
másnap, s mindannyiját harmad- és negyednapra távolítánk el; és megvalljuk. 
rendkivül jól esett látnunk, hogy annyi szenvedésnek és fáradságnak teljes siker 
lett a jutalma, miután a varratok egyike sem szakadt ki. A seblapok mindenüvé 
egybeforradtak, és így a lágyszájpadívrés s vele együtt a nyelési zavar és be
szédbeli tökéletlenség el leendtek hárítva. — Azonban midőn minden kedvező 
kimenethöz látszott közelítni, negyednapján az utóbánásnak az egyén nagyobb 
fokú láz által lepetett meg, melyre mellbeni nehézség, később köhécselés követ
tek. A helybeli vizsgálat fejlődésben levő tüdőlobnak tüneteit mutatta, melynek 
elhárításához az adott körülmények között legczélszerübbnek láttuk érvágáshoz 
folyamodni, és az italtól megfosztva volt beteggel mandolafejetet bővebben 
itatni; mert úgy látszott nekünk, hogy főleg a folyadékok megvonása betegünk
től lehetett előidéző oka tüdőlobjának. Szerencsére iménti súlyos baja elég későn 
lépett föl arra, hogy a műtét sebhegedési folyamatára meghiúsító hatást gyako
rolhasson ; és fő szerencse, hogy a beszélési képesség megszerzése miatt annyit 
szenvedett egyéntől az életveszélyt sikerűit elhárítni. Az üdülés a tüdőlobnak 
visszafejlődése után elég gyorsan haladott; és midőn a harmadik hét végén Pes
tet elhagyta, nyelése zavartalan, beszéde elég érthető volt ahhoz képest, hogy 
az újon egyesített szájpadív még feszült és lebenyző izomműködésében töké
letlen volt.

2. Második esetéül hasonló műtétünknek szolgált
Spatz Jozéfa 19 éves iglói szolgáló, veleszületett nyúl- és farkasszájjal, 

azaz, a szájpadív tökéletes résével, kin is a lágyszájpadív-varratot a fönnebbi 
modorban 1846-dik évi april hó 28-kán vittük véghez; rajta azonban azon kö
rülménynél fogva, hogy az előbbiénél már magában nagyobb szájnyílását a 
nyúlszáj még téresebbé tette volt, a műtéti kezelés jóval könnyebb volt. Az 
egyesülés ez esetben is tökéletesen sikerűit, úgyszinte a tíz nappal később vég- 
höz vitt nyúlszájvarrat is; annyira, hogy az egyén május hó 15-kén elhagyhatta
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a kórodát, nem csak emberhöz illő beszélési és nyelési képességet, hanem telje
sen helyrepótolt alakot is vivén magával.

3. Egy harmadikszor művészileg eszközlött lágyszájpadívrésnél alkal
maztuk a szájpadívvarratot következő esetben :

Pálinkás János 18 éves földműves Sárról Vas megyében, nagyfokú nye
lési és lélekzési nehézséggel vétetett fel a koródára 1859-ik év február havában. 
Oka ezen bajának egy roppant terjelmü rostdag volt, mely a jobb orrfélből és a 
fossa sphenopalatinából kiindulva a garattirbe belógott (garathabarcz), ez utóbbi 
tért ügy annyira eltöltvén, hogy a lágyszájpad nagy mértékben előre dombo- 
rúltnak, a nyeldeklői köz (isthmus faucium) majdnem elenyészettnek mutatko
zott, és magát a garat falzataira dülleszkedő dagot a bevezetett újjal csak nagy 
nehezen lehetett körüljárni ; mely alkalmakkal mindannyiszor a jobboldali kor
tyig sikerült azt kísérni, a hol a fossa sphenopalatina felé leginkább rögzített
nek mutatkozott. E mellett a fiúnak jobb orrfele földomborúlt volt, szemei ki- 
dülledvék s majdnem mindig kissé vérbe borúlvák ; légzése ébren létekor is 
nehéz és szuszogó, különösen pedig alvásakor fáradalmas, gyakran félbeszakított 
és nagyfokú horkoló zörejjel egybekötött volt. Az egyén többnyire kábúlt volt, 
és majdnem egész nap mélyen aludt. — Hogy a beteg légzésének ily zavara 
folytán vérkészítési folyama és tengéleti működései nagy mértékben szenvedtek, 
könnyen meg volt magyarázható ; ezért volt az sápadt, sovány és erőtlen. E sze
rint életbeli javalatként merült föl orr- és garatbeli dagának eltávolítása. — 
Hogy az álképleti termény száráni leválasztása komoly vérzés nélkül csupán 
lekötés által volt kivihető, és hogy ez utóbbi csak a garatbeli óriás dagnak veszé
lyes földuzzadását nem eszközlő műtétmóddal, t. i. a galvanicai telep izzó platin- 
fonal kacsával ajánlkozott czélszerünek, a dolog mivolta mutatta. Miután pedig 
a dag oly nagy terjedelmű volt, hogy annak kivételét a keskeny garatközön 
át véghezvinni lehetlennek látszott, eleve a lágyszájpadívet kellett fölhasítni. 
Végre, nehogy a száráról leválasztott dag a gégenyílásra esvén, megfúlási ve
szélyt okozzon, azt az izzási folyamnak megnyitása előtt egy Museux-féle fogó 
horgai közé kellett foglalni. — Az iménti műtétbeli kellékek egybefoglalása kö
vetkező módon történt : legelőbb fölhasítottuk a lágyszájpadívet középvonalán, a 
hegyes kusztorának hirtelen vonásával, hogy így czafatolt seblapok képeződése 
meggátoltassák ; erre a hosszúra lapított platina fonalkacsot toltuk be a jobb 
orrfenéken a garatnak hátsó faláig, és miután a szájon bevitt ujjaival balkezünk
nek a platinkacs szárait fölnyitottuk, és a garatbeli dagnak körére föltoltuk vol
na, ugyanazt jobb kézzel az orrlyukon kinyúló végeinél fogva mindinkább sző
kébbre húztuk, mialatt a garatban levő ujjaink a kacsnak felcsúszását elősegíték. 
Ezután a helyben levő kacsnak végei a kacsszorítóba, a telepconductorai meg 
ugyanannak hüvelyeibe beillesztettek; és a dag a Museux-féle fogóval fölhorgol- 
tatván, a telepnek folyama tevékenységbe hozatott. E perczben mi a kacson,
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segédünk a Museux-féle fogón gyengéd húzást alkalmaztunk, és a dag nehány 
másodpercz alatt künn volt a nélkül, hogy a legkisebb vérzés vagy fuldoklási 
tünet mutatkozott volna. — Itt és ehhez hasonló esetekben Middeldorpf galvano- 
caustikai mutétmodora szinte oly dicsőnek, mint pótolhatlannak tüntette ki ma
gát. — Kis idő múlva, miután betegünk kipihent, és a hasított sebnek vérzése a 
lágyszájpadíven teljesen csilapítva volt, az utóbbinak egyesítéséhöz — a lágy- 
szájpadívvarrathoz — járúltunk, mely modorára nézve a fönnebbiekkel azo
nos, ámde kivitelét tekintve, tőlök lényegesen különbözött azon körülménynél 
fogva, hogy a hosszas nyomás és mell felé feszítés által kinyújtott s lazává lett 
lágyínylebenyeken a műkezelés hasonlíthatlanul könnyebb volt. Az egyesített 
lágyszájpadív-feleknek laza, és legkisebbé nem feszülő mivolta nagy előnyére 
szolgált az utóbánási folyamnak is, mely, daczára az egyén vérszegény állapo
tának, az egyesülésre nézve a lehető legkedvezőbben ment végbe. A műtét mar- 
tius 4-kén történt, és miután az egyén erősítő táplálékok és zsongító szerek 
használata mellett kellőleg felüdíttetett volna, april 21-kén elhagyta a koródát.

4. Kevésbé kielégítő siker kísérte negyedik lágyszájpadívvarrati ese
tünket.

Steinberger Móricz 18 éves, Bereg megyei benei héber ifjúnál, kit vele 
született lágyínyrésével már egy ízben visszautasítánk, mint roszultáplált testi 
mivolta és beteges külleme miatt e kényesszerü képlő műtétre nem alkalmast, 
javalván hozzátartozóinak, hogy mielőtt ismét elhoznák, zsongító gyógyszerek 
és tápláló eledelek által testét kellő erővel szereljék fel. A fél évvel későbben — 
1861-dik évi april hó 10-kén — megjelenő fiú külleme biztatóbbnak mutatkozott 
ugyan az előbbinél, de a véghöz viendő lágyszájpadívvarratra még mindig nem 
volt elég buzdító. Ezért mi őt kinal adagolása és jó táplálék által még inkább 
erősítni szükségesnek tartván, a műtét kivitelét néhány hétre elhalasztottuk ; 
azonban az egyénnek hátrált nyelési képessége mellett meggyőződtünk arról, 
hog y míg a nagy fokú rés szájpadívén megmarad, falatjainak nagyobb része 
orrán visszajön, és tengi folyamának jobb karba jötte nem eszközölhető : minéE 
fogva daczára nem kielégítő erőbelí állapotának, elhatároztuk magunkat a mű
tétre. Ez meg is történt május hó 10-kén a szokott modorral, de a lekarélyzási 
szakot tekintve az előbbiekénél jóval nagyobb nehézséggel, a mennyiben a fölső 
végével a kemény szájpadba szolgáló igen tágas lágyínyrés, az érintésnél igen 
nagy kitérésekkel volt mozgékony, és midőn annak behámzott széleit le akartuk 
szeldelni, azok, daczára a horgos csipeszszeli rögzítésnek, újra meg újra vissza
húzódtak a kés elől. Megemlítendő még ezen szájpadív-varratunkról, hogy azt 
csupán a résnek alsó négyötödére lehetett kiterjeszteni, miután annak fölső vé
gét a kemény szájpad csontkarimáju hézaga képezte ; nem különben megem
lítendő, hogy a fölsőbb varratok feszülésének elhárítására a lágyszájpadívbe 
mindkét oldalt %-ed hüvelyknyire a résszélektől, egy hüvelyknyi hosszú füg
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gőleges átmetszeteket alkalmaztunk volt. Az egyesítés sikerűit is szerencsésen a 
csontkarimáju résrészig ; és az első két-három nap a sebnek jó külleme folytán 
a kedvező sikernek reményével már kecsegtethetni véltük magunkat, főleg mi
után harmadnapra a varratok eltávolítása után a széleket egybeforrottaknak 
észleltük. Ezen állapot tartott késő éjjelig, a hol a beteg erős prüszszentések 
által lepetvén meg, szétrepedésszerü érzést észlelt torkában, mire reggel a sebet 
mi is csakugyan egész a nyelvcsapig szétvált»ak találtuk. Az egyén ezentúl még 
10 napot töltött a kórodán ; a mikor, miután meggyőződtünk volna, hogy a sze
rencsétlen eseményből fönmaradt egyesülési híd fentartja magát, elbocsátottuk őt 
azon utasítással, hogy a műtét ismétlése végett félév múlva ismét jelentse magát.
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ALELNÖK L Ó M A Y  MENYHÉRT MEGNYITÓ SZAVAL

I

Egy éve múlt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, értesülve feled- 
hetlen emlékű elnöke, gr. Dessewffy Emil váratlan halála gyászos híréről, egy
hangúlag elhatárzá egy ünnepélyes ülést szentelni a dicsőűlt emlékezetének. 
Jelen összejövetelünk czélja : meghozni a hála és kegyelet ezen adóját azon 
férfiú emlékének, ki a Magyar Tudományos Akadémia újabb felvirágzására és 
gyarapodására legtöbbet tett. •

• %
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I I .

ELNÖK BAKÓ EÖTVÖS JÓZSEF BESZÉDE.

Ha mozgalmas időben, midőn a nemzet legfontosabb érdekei vitatás 
tárgyává váltak, oly férfiú halálánál, ki a vitatkozók első sorában állt, az egész 
nemzet azon meggyőződésben egyesül, hogy nagy veszteséget szenvedett, ily 
elismerés biztosabb jele érdemeinek, mint azon zaj és fény, melylyel egyes 
pártok jelesbjeiket életükben és haláluk után környezik.

Ilyen volt a benyomás, melyet gróf Dessewffy Emilnek halála ma egy 
év előtt az egész országra tett. Azok, kik őt csak a nyilvános életben ismerék, 
nem oszták a fájdalmat, melyet mi érezénk, kik hozzá közelebb állva, nem csak 
eszének, de szívének gazdag kincseit ismertük, és azok, kiknek ő a politika me
zején ellene volt, e téren máskép Ítéltek érdemeiről ; de hogy benne oly férfiút 
vesztettünk el, ki — ha néha tévedett is, — képességeit csak a közérdeknek szen
telte, s nem szolgálva soha mást, mint a hazát, fáradozásaiért még a köz- 
elismerésben sem kereste jutalmát ; hogy halála által szegényebbek lettünk : azt 
egyaránt éreztük valamennyien, és bátran állítom : e teremben, sőt e hazában 
nincsen senki, ki — ha Dessewífyre visszagondol, e nézetet azóta megvál
toztatta volna.

Mint mondám : nagy érdemeknek legbiztosabb jele ez, s a hézag, melyet 
az egyes, az életből kilépve, maga után hágy, egyedül biztos mértéke nagysá
gának ; de biztos jele ez még annak is, hogy az, kinek sírja felett nem egy párt, 
de a nemzet elismerése nyilatkozott, az nem egy pártnak, hanem a nemzetnek 
élt, s ha nézeteiben hontársainak egy részétől néha eltért, s oly útakon töreke
dett előbbre, melyeket talán tévesztetteknek gondolánk, érzelmeiben és czéljai- 
ban a nemzettel megegyezett.

Engedjék önök, hog)' midőn az Akadémia meghagyásából dicső elődöm 
emlékezetére felszólalok, tevékenységének csak ezen oldalát emeljem ki.

Nagy és fontos azon befolyás, melyét Dessewffy Emil a politikai élet 
terén gyakorolt ; s miután az alkotmányos életnek egyik fő előnye minden kér
désnek különböző oldalról,való megvitatásában áll. elismerem, hogy az, ki nem 
személyes érdekek által vezérelt pártok körében érdemet szerzett, érdemeket
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szerzett az egész hazáért is. De miután a politika mezején különböző oldalon álltunk, 
és megegyezve a czélban, eltérő utakon fáradtunk annak elérése után, nem én va
gyok az. ki dicső társunk tevékenységének ezen részéről elfogultság nélkül szólha
tok; sha, mert elvonatkozva pártállásától, csak a hazafiról szólok,egyes érdemei
ről hallgatnom kell, ezek nélkül is élete elég gazdag marad érdemekben, és talán 
jó, ha politikai vitatkozásaink közepett oly férfiú emlékénél, ki azokban élénk részt 
vett, életéből csak arra emlékezünk, miben egyetérténk, hogy el ne feledjük, 
miként a haza csak addig állhat fenn, míg annak polgárai bármennyire elválva 
egymástól, mint a fának messze eltérő ágai, egy közös törzsben egyesülnek.

Ha az utolsó harmincz év történetére tekintünk, azon mozgalom mellett, 
mely által az ország politikai helyzete megváltozott, nem kevésbbé élénk tevé
kenységet találunk anyagi érdekeink és szellemi kifejlődésünk körében is.

Egyik érdeme Széchenyinek, ki a mozgalomnak ezen irányokban is 
megkezdője volt, hogy törekvéseinek következéseit másoknál tisztábban fogta 
fel, s belátá, miként az anyagi és szellemi kifejlődés szükségkép a socialis és po
litikai viszonyok átalakulását vonja maga után. De mások ezen összeköttetést 
kevésbbé tisztán fogták fel, s míg egyesek, a nemzet függetlenségéért és alkotmá
nyos szabadságáért buzgólkodva, azon tevékenységnek fontosságát nem látták 
be, melyet Széchenyi az anyagi érdekek terén kifejtett, s a közönyösséget, me
lyet egyes politikai napi kérdések iránt mutatott, neki rósz néven vették ; addig 
voltak sokan, kik ámbár nemzetünk jövőjét csak régi aristocraticus szerkezetünk 
fenntartása által vélték biztosíthatni, még is élénk részt vettek minden újításban, 
melyet Széchenyi az anyagi érdekek mezején megkísértett.

E téren senki nem tagadta az általa kijelölt bajoknak létezését, kevesen 
voltak, kik nem ismerték volna el, hogy azoknak orvoslása legalább részben 
magunktól függ, s azok is, kiknél hazafiúi elkeseredésében mondott szavai, hogy 
„mindenben hátra vagyunk,u heves ellenmondásra találtak, örömmel csatlakoz
tak a bátor újítóhoz.

Széchenyi fellépésének sehol nem volt közvetlenebb és általánosabb ered
ménye, mint épen e téren, s ez az, melyen Dessewffy Emilt is életének első sza
kában működni látjuk.

Nagy tehetségekkel, melyeket a leggondosabb nevelés és saját szorgalma 
kifejtett, családjának állása s atyjának érdemei megnyitottak volna előtte min
den pályát, és saját hajlamai a közélet mezejére csábíták őt, melyhez akkor min
den való és képzelt tehetség hívatva érzé magát.

De ha a jogról nem mondott volna le semmiért, hogy ő is a közjónak él, 
meggyőződése szerint, a haza jövője nem attól függ, hogy a közélet mezején 
Éokan tündököljenek, hanem attól, hogy szűkebb körében mindenki híven telje
sítse kötelességeit; s ő azt követé, midőn azon életkorban, mikor a dicsőség 
mindenikünkre még csáberővel bír, hogy érdemeiben megőszűlt atyjának vállai.
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ról a gondoknak terhét levegye, tehetségeit egészen ősi birtokainak kezelésére 
szentelve — 1843-ig csaknem kizárólag a gazdasággal foglalkozott.

Áldozat vala ez, melyet csak szeretetének hozott, de melytói magát még 
azoknak kérése által sem tartóztatta vissza, kiknek érdekéért fényesebb kilátásait 
feláldozá, azon szívóssággal ragaszkodva feltételéhez, mely ifjú korában, mint 
később, jellemének egyik fővonását képezé.

Voltak sokan, kik elhatározását rosszalták. Jóakarói nem foghatták meg, 
hogy az, ki előtt atyja és idősb testvére, Aurél, fényes példaként álltak, tehet
ségeit látszólag csak családja érdekeinek szenteli ; mások a közügyek iránti kö
zönyösségnek tartották azt, sőt lehettek pillanatok, melyekben ő maga a kört, 
melyet munkásságának választott, szűknek találva, nagyobb feladatok után vá
gyódott ; de ha feltételének teljesítése néha nehezére esett, a boldogság, melyet 
családja körében élvezett, kipótolt minden egyebet, s a ki őt itt látta, az sajnál- 
hatá, hogy e jeles tehetség ily szűk körre szorítja tevékenységét, de elismeré, 
hogy a ki a közélet tapsait ily örömökkel cserélte fel, az jól választott.

És valóban, ha kedves szülőknek boldogsága, ha a megelégedés, melyet 
a legjobb nőnek arczán látunk, ha a remények, melyekkel körünkben fejlődő 
gyermekeink szívünket töltik, s a gyarapodás, mely fáradozásainkat követi, a 
férfiút boldoggá tehetik, főkép midőn öntudattal azt mondhatja magának, hogy 
mindezen jólétnek alkotója ő maga : Dessewffy teljes mértékben élvezé mindezt, 
s életének volt fényesebb, de nem volt boldogabb korszaka.

De bármily megelégedettnek érzé magát családja körében, s bármeny
nyire elfoglalva gazdaságának gondjai által, azért a közügyek előtte nem vesz
tették el érdeküket, s ha azokban most csak azon szűk körben vett is részt, 
melyre akkor megyei életünk mindenkinek alkalmat adott, soha nem mondott 
le feltételéről, hogy egykor egész életét ezeknek szenteli.

„Tanulni, gondolkozni, tanácskozni és végrehajtani/4 ez azon egymás
után, melyet, mint később „Parlagi eszméi“-ben kimondá, közügyeinkben kö
vetnünk kell, s ez az, melyet ő magának már akkor kijelölt, komoly tanulmá
nyok és hazai állapotainknak alapos megismerése által készülve ahhoz, hogy 
majdan a haza közügyeiben részt vegyen.

S mert a mezei gazdasággal foglalkozva, figyelmét főkép a nemzetnek 
gazdászati viszonyai vonták magukra, ezeknek tanulmányozását tűzte ki magá
nak feladatul, azon komolysággal készülve annak megoldásához, melylyel min
den vállalatait folytatá, mint másban úgy itt is, nem a könnyebb, de a biztosabb 
útat választva magának, s mindenekelőtt a nemzetgazdászat tudományára vetve 
magát, hogy részletes tanulmányainak biztos alapját nyerje.

Legyőzve az ellenszenvet, melyet fiatalsága óta minden tisztán elméleti 
speculatio iránt érezett, szorgalommal s kitartással folytatá tanulmányait, s 
alaposan megismerkedett a nemzetgazdászat minden rendszerével, mely Smith
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Áclám óta felmerült, de csak azért, hogy gyakorlati czéljainak elérésére képe
sebbé tegye magát. S ez magyarázza meg egyrészről azon befolyásnak jelenték
telenségét, melyet Dessewffy nagy tehetségei és rendkívüli szorgalma mellett 
magára a tudományra, más részről azon hatást, melyet egyes nemzetgazdászati 
kérdések helyes felfogására a hazában gyakorolt, úgy, hogy túlzás nélkül el
mondhatjuk, miként azok között, kik a hazában nemzetgazdasággal foglalkoztak, 
talán egy sincs, ki e tudomány theoriájában kevesebb nyomokat hagyott, s hogy 
mégis alig nevezhetünk valakit, ki arra, hogy nemzetgazdászati kérdésekben 
helyes nézetek terjedjenek el, e hazában többet tett volna; úgy, hogy míg szá
mos dolgozatai között talán egyet sem hozhatunk fel, mely a tudomány mezején 
rendkívüli hatást idézett elő, mégis az utolsó 25 év alatt alig találunk egy fon
tosabb kérdést, melyre Dessewffy elhatározó befolyást nem gyakorolt volna, s 
kétségtelenül, ez a dicsőségnek azon neme, melyet ő maga magának kívánt volna.

Nem egy bizonyos rendszerből indúlva ki, melynek a tényekben csak 
igazolását kérésé, hanem hazai viszonyainkat s a mindennapi tapasztalást véve 
kiindulási pontul, czélja nem bizonyos elvek tudományos megállapítása, hanem 
az vala, hogy az okokat keresse fel, melyekért anyagi fejlődésünkben eddig 
hátramaradtunk, s azon módokat jelölje ki, melyek által egyes bajainkon segít
hetünk. és ha tudományos fáradozásainak ezen módszere nem vala czélszerü 
arra, hogy irodalmi hírét megállapítsa, ez felelt meg leginkább feladatának.

Politikai vitatkozásaink egész történetét kellene elmondanom, hogy azon 
állást megmagyarázzam, melyet Dessewffy az egyes, 1840-től 48-ig felmerült 
nemzetgazdászati kérdésekben elfoglalt. E kérdéseknek nagy része azóta megol
datott, s az egyes iratok, melyekben azokat tárgyald, igénytelen formájuk miatt 
a szaktudós magasabb követeléseinek talán nem felelnek meg. Azon érdemet 
azonban szerzőjüktől senki nem tagadhatja meg, hogy irodalmi műveinek egyet
len ékességét a világosságban kereste, s mert, mint „Alföldi levelei “-ben enyelgve 
kimondd, azon szerencsés helyzetben érezte magát, hogy „nincs népszerűsége, 
melyet koczkáztathatna, s ha volna, nincs elég hiúsága, hogy ezt megtartani kí
vánja, “ — mindig csak saját meggyőződését követte.

Nagyszámú czikkein kívül, melyek 1839-től 48-ig az időszaki sajtó több 
közlönyében megjelentek, főkép 5 — részben szintén ily czikkekből összeállított 
— nagyobb dolgozatát bírjuk :

Az „Alföldi levelek“-et 1842-ből;
A „Parlagi eszmék“-et 1843-ból;
A „Magyar vám- és kereskedési ügy végeligazítási módjá“-t 1847-ből, s 

ugyanezen évből egy röpiratot, melynek czíme :
„Fizessünk, mennyit becsülettel megbírunk, magunknak, magunkért,“ 
s a fennforgó ausztriai pénzügyi kérdésekről 1856-ból.
A nemzetgazdászat körében ezen idő alatt felmerült kérdések között nin-
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csen fontosabb, melyről e munkáiban nézeteit nem mondta volna el, ellenkezésbe 
lépve sokszor a közvéleménynyel, sokszor pártjával, melynek e téren saját néze
teit soha nem rendelte alá, de mindig a tudomány színvonalán állva, s azért 
több esetben — mint például a szabad kereskedés kérdésénél — oly elveket 
állítva fel, melyeknek helyessége általánosan csak később ismertetett el.

Már „Alföldi levelei* csaknem mindazon tárgyakkal foglalkoznak, me
lyeket későbbi munkáiban részletesebben kifejt: az úrbéri ügyekkel, és azzal 
kapcsolatban az örök váltsággal, a közlekedési eszközökkel, a bankkal, az in
gatlan hitellel, s egy országos pénztár felállításának szükségével: „ F e l a d a t a  
— mint azt maga kimondja — e g y  nagy ,  de még  g y e n g e ,  m e g á l d o t t ,  
de még  s z e g é n y  o r s z á g o t ,  e r ő s s é ,  h a t a l m a s s á  és v i r á g z ó v á  
t enn i ,  és ezen v i r á g z á s  m a l a s z t j a i b a n  m i n d e n k i t  a l e h e t ő s é 
g i g  r é s z e s í t e n i ;  és mert érezte, h o g y  a s z a b a d  föld,  a s z a b a d  
mu nka ,  és a h ű b é r i  v i s z o n y o k b ó l  k i b o n t a k o z o t t  nép,  az á l t a 
l á n o s  f e l v i r á g z á s n a k  és v a l ó d i  a l k o t m á n y o s  s z a b a d s á g n a k  
e l ső f e l t é t e l e i : “ ezért főkép ezekre fordítá fő figyelmét, az általa tervezett 
országos pénztár egyik főfeladatául tűzve ki, hogy az az örökváltság megköny- 
nyítésére eszközül szolgáljon. Nem kevésbé figyelemreméltó azonban az is, mit 
ezen munkája a kereskedésről, vámpolitikáról, közlekedési eszközökről és külö
nösen a bankokról magában foglal, s kik irodalmunk ezen ágával foglalkoztak, 
el fogják ismerni, hogy Dessewffy „Alföldi levelei** messze túlhaladnak csaknem 
mindent, mi velők egy időben ezen kérdésekről hazánkban megjelent, s ugyan
ezt mondhatjuk, kevés kivétellel, többi munkáiról is, melyek valamint tudomá
nyos készültségének és felvilágosodott nézeteinek, úgy azon igazságszeretetnek 
és bátorságnak tanúságai maradnak, melylyel meggyőződéseit hírdeté, kimondva 
nyíltan, „hogy  az i d ő n e k  j ö n n i  ke l l ,  m i d ő n  a nép  n e m - k i v á l t 
s á g o s  o s z t á l y a i  t e r m é s z e t e s  b e f o l y á s u k a t  a t ö r v é n y h o z á s r a  
g y a k o r o l n i  fogj ák,* s a szabad kereskedés mellett emelve szavát, ámbár az 
első esetben pártja, a másikban csaknem az egész ország az ellenkező nézet mel
lett nyilatkozott.

De bármennyire érdekes volna e műveinek részletesebb taglalása ; dol
gozatainak száma, a tárgyaknak, melyekkel azok foglalkoznak, sokfélesége, s 
maga az, hogy Dessewffy ezen irataiban nem tisztán tudományos, hanem az 
élet körében felmerült napi kérdések megoldásával foglalkozott, melyek csak az 
akkor létezett körülmények szerint Ítéltethetnek meg, nem engedik, hogy ebbeli 
tevékenységéről részletesebben szóljak. Elég, hogy nevezetesebb dolgozatait el
sorolva, munkásságának messze körét jelöltem ki. E munkásságának kellő mél
tánylását azokra bízom, kik hazánk kifejlődésének történetét tanulmányozva, 
fel fogják találni azon befolyást, melyet ezen egy férfiú csaknem minden kér
désre gyakorolt, mely húsz éven át az anyagi érdekek mezején e hazában fel
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merült. Csak még egyet jegyzek meg, s ez az : hogy midőn az Akadémia, mely 
Dessewffyt 1843-ban, nagy részint az időszaki sajtó hasábjain megjelent dolgoza
taiért, tagjának választá, intézetünk ez által csak azon tudományos alaposság
nak elismerését akarta kimondani, melyet Dessewffy irataiban tanúsított, és az idő 
teljesen igazolta ezen Ítéletet, megmutatva, hogy míg igen sok, mit mások nem- 
zetgazdászati kérdésekről vele egy korban írtak, most olyannak találtatik, min 
a tudomány rég túlhaladt, addig Dessewffy minden munkáiban alig található 
egy tétel, mely a tudomány képviselőinek egy színezete által maiglan igaznak 
nem találtatnék.

Átmentem Dessewffy életének első korszakán, s bár röviden, szóltam tevé
kenységéről. Valamint a czél, melyet minden törekvéseinek kitűzött, h o g y  
h a z á j á t  v i r u l v a  s n e m z e t é t  b o l d o g n a k  l á s s a ,  úgy azon meggyő
ződése sem változott soha, hogy e czél elérése nem annyira politikai institutióink 
változásától, mint anyagi és szellemi kifejlődésünktől függ, s ezért főkép ezen 
térre fordítá minden fáradozásait. Falusi magányában úgy, mint később, midőn 
a politikai küzdelmekben részt vett, az ország anyagi érdekeinek előmozdítása 
volt és maradt főczélja törekvéseinek, s ennek követésében senki őt buzgóságban, 
senki főkép következetességben nem múlta felül, úgy, hogy ha 1839-től 1856-ig 
megjelent iratain végig megyünk, ezen hosszú, csaknem 20 évre terjedő idő alatt, 
nem találunk egy kérdést, melyre nézve nézeteit megváltoztatta volna, nem ta
lálunk egy czikket, mely későbbi nyilatkozataival ellenmondásban állana.

Állandó törekvés, melyet egy czélra következetesen folytatunk, nem ma
rad soha hatás nélkül, és Dessewffy, habár nézetei sokban nem fogadtatnak is el, 
elérte azt, hogy szava minden nemzetgazdászati kérdéseknél, az egész hazában 
súlylyal bírt, még azok előtt is, kik politikai irányainak más téren határozott 
ellenei valának. De ez volt egyedüli jutalma, s ha az általános méltánylást, 
melylyel még ellenei is tehetségeiről szóltak, népszerűség nem követte, ennek 
okát részint pártállásában, részint jellemének egyes sajátságaiban kell keresnünk, 
melyek bármennyire tiszteletreméltók, népszerűségének útjában álltak.

Meleg szeretettel függött kedvesein, s ha ritkán szólt barátságáról, annál 
többször és nemesebben teljesíté annak kötelességeit, s ilyen vala honszeretete 
is, mély és önzéstelen. De mint zárt templom előtt az átmenő csak rideg falakat 
lát, úgy rejté ő hideg külső alatt legnemesebb érzelmeit, inkább közönyösséget 
színlelve, semhogy érzelgőnek tartassék. Feladatul tűzte ki magának, hogy csak 
a hideg észnek tanácsát fogja követni mindenben, s midőn semmitől nem őriz
kedve inkább, mint az elragadtatástól, s a gyengeségig kerülve a gyengeségnek 
színét, hideg és kimértnek akart látszani, sokak által annak tartatott. És ha 
Széchenyi is, ki czéljait a szívvel választva, az érzésekhez, főkép a képzelethez 
oly hatalmasan szólni tudott, követőinek egy részétől csak azért hagyatott el, 
mert velők elhitette, hogy az érzelmeket megveti, és csak a hideg észnek paran-
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csai után indul, bámulhatjuk-e, ha ugyanez Dessewffynek fiatal korában még 
kevésbbé bocsáttatott meg.

Feltartani teljes függetlenségét mindenben, nem lenni lekötelezettje sen
kinek, sem a hatalomnak, melytől soha czímet vagy hivatalt nem fogadott el, 
sem a sokaságnak, melynek dicsérete vagy gáncsai előtt hideg maradt ; hogy 
nem zavarva semmi által, szabadon követhesse saját nézeteit, ez volt czélja vá
gyainak. — Jelszava, melyet nem írt czímere alá, de melyet egész életében kö
vetett : „n e m t á g í t a n i  s e m m i b e  n,u nem hátrálni semmi nehézség előtt, 
nem engedni semmi idegen befolyásnak, nem követni más irányt, mint melyet 
megfontolva önmaga választott magának; s ha meghajlunk is a férfiú előtt, ki 
saját meggyőződésén kivül támaszra nem szorul, bámulhatjuk-e? hogy az, ki 
semmi idegen befolyásnak nem engedett, merevnek tartatott, s miután senkinek 
támaszát nem kérésé, még saját pártja körében is sokszor magánosán állt, főkép 
miután még tisztelőd sem mentlieték fel őt azon vádtól, hogy szilárdságában néha 
a kellő mértéken túl megy, s ugyanazon szívóssággal ragaszkodik nézeteinek 
minden részleteihez mint elveihez, isolálva magát még akkor is, midőn sokak 
által támogattatott, mintha meggyőződéseit inkább sajátjának tartaná, ha azokat 
vele senki nem osztja, és restelné a támogatást, mely őt azon tudattól fosztja 
meg, hogy mindent csak magának köszön. Egyéniségének ezen vonásait, me
lyeket néha barátai is hibáknak neveztek, azért emeltem ki, mert azok szellemi 
alakjának kiegészítésére szükségesek, s mert azon egészen különböző állás, me
lyet Dessewffy 1848 előtt és később elfoglalt, egyaránt ezen tulajdonaiban találja 
magyarázatát.

Nem ő, hanem az idő változott meg, s midőn oly napok jöttek, melyek
ben a politikai élet mezeje mindenki előtt zárva volt, s a hazafi csak úgy szol
gálhatta a hazát, ha azon szűk körben, melyet az állam tevékenységünknek még 
szabadon hagyott, zaj nélkül egy szebb jövő előkészítésén dolgozik, napok, mi
dőn oly férfiakra volt szükség, kik törekvéseiknek irányát csak saját meggyőző- 
désökben, jutalmát csak a sikerben keresve, e sikerre várni tudnak, és a hosszú 
munka alatt, melyet ennek elérése kíván, sem az apró nehézségek előtt türelmü
ket, sem a látszólag légy őzhetetlen akadályok miatt bátorságukat nem vesztik el, 
— akkor a nemzet azok között, kik e nehéz kötelességeket felvállalák, az első 
sorban ott találta Dessewffy Emilt, s azon tulajdonokat, melyek egykor népsze
rűségének útjában álltak, másképen Ítélte meg.

Ne kívánják önök, hogy Dessewffynek ezen időben sokoldalú tevékenysé
géről részletesebben szóljak. Nem tehetném a nélkül, hogy azon állapotokat em
lítsem meg, melyeken 1850-től 1860-ig keresztül mentünk, s miért idézzem fel 
ezen évek kínos részleteit? De ha ezen évekre visszatekintve, szívünket most 
nem csak keserűség, de nemes öntudat tölti el, mert épen akkor, mikor a sors 
kezének egész súlyát éreztük, tapasztaltuk azt is, hogy a nemzet nem roskadott
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le nehéz terhe alatt, — ha utódaink büszkeséggel fognak hivatkozni történetünk 
azon lapjaira, melyeken feljegyezve áll, hogy midőn e hon ellenei vad örömmel 
vesztét hirdették, megaláztatása napjaiban a hazát egy sem tagadta meg gyer
mekei közül, hogy sebei csak a szeretetet növelék, melylyel rajta függtek, hogy 
bilincseink csak azon lánczokat erősítették meg, melyek e népet hazájához kötik; 
ha a nemzet nem esett kétségbe jövője felett, s midőn százados törekvéseinek 
eredményei egyszerre semmivé lettek, és nagyobb múltját csak a romok nagy
ságával bizonyíthatá be, ennyi csalódások után bízni, kilátás nélkül reményleni, s 
egy korlátlan hatalom ellenébendacz nélkül,detántoríthatlanul megállni tudott: 
ezt azoknak köszönjük, kiket a csapások, melyek hazánkat érték, megfosztottak 
mindentől, csak kötelességük érzetétől nem, s kik szűk körben, mert a közélet 
mezeje előttük elzáratott, elismerés nélkül, mert a nemzet hallgatásra Ítéltetett, 
de híven teljesíték e kötelességeket, s ezek között Dessewffy Emilnek neve első 
sorban áll.

1850-től 60-ig nem kísértetett meg hazai vállalat, nem terveztetett köz
állapotaink javítására semmi, miben ő legalább közvetve részt nem vett, s azon 
kevés eredmény között, melyet ez időből felmutathatunk, a legfontosabbak nagy 
részben neki tulajdoníthatók. Csak a földhitelintézet és a tiszai kölcsön ügyét 
említem, s kik ezen, hazánkra nézve oly fontos vállalatok történetét ismerik, s 
DessewíFy törekvéseinek e mezőn tanúi voltak, tanúságot tehetnek, mennyit kö
szönünk ezen egy férfiú szorgalmának, belátásának, s főkép azon szívósságnak, 
melylyel az egyes akadályokat legyőzni, s mi annál nehezebb, még a roszaka- 
ratot is kifárasztani tudá.

Mi, kik a nehézségeket ismerjük, melyek akkor minden hazai vállalatnak 
útjában álltak, talán méltányolhatjuk a türelmet és lelki erőt, mely azoknak le
győzésére szükséges vala. De vájjon a jövő nemzedék, mely fáradozásainak 
gyümölcseit élvezni fogja, gyaníthatja-e az áldozatokat, melyeknek legnagyobb 
érdeme abban áll, hogy azok oly apróknak látszanak, s melyek együtt véve 
mégis egy egész élet áldozatát foglalják magukban ; vájjon méltányolni fogja-e 
az önmegtagadást, melylyel a férfiú, kinek egyik jellemvonása a független büsz
keség vala, kérni tudott, midőn jogosítva érzé magát, hogy követeljen, s vissza
utasítva ismét kért és újra könyörgött, azon öntudattal nyugtatva meg fellázadt 
önérzetét : hogy soha nem hajlott meg senki előtt, kivévén midőn azt azért tévé, 
hogy a hazának emeljen fel valamit, mi lábbal tapodtatott.

Ily áldozatokra a férfiút nem dics vágy, vagy pillanatnyi lelkesedés, ha
nem csak a legmélyebb és önzetlenebb szeretet bírhatja, s ilyen volt az, mely 
Dessewffy szívét haláláig hazája iránt lelkesíté.

Mozgalmas időkben, a minőket éltünk, a honfiak véleményei elternek 
egymástól, s maga a buzgalom, melylyel a haza ügyét szívén viseli, türelmet
lenné tesz mindenkit oly vélemények iránt, melyeket a közérdekre károsaknak
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gondol; s miután sokan voltak, kik az irányt, melyet Dessewffy a politikában 
követett, roszalták, egyesek talán kétkedhettek hazafiságán is , melyet, mint 
minden érzelmeit, hideg külszínnel takart. De most, midőn élete bevégezve fek
szik előttünk, nem fogják-e visszavonni ezek is e kemény Ítéletet, elismerve, 
hogy azon férfiú, kinek egyetlen vágya a teljes függetlenség volt, s ki megelé
gedve csak családja körében érezte magát, és függetlenségét, családi körének 
örömeit feláldozá, hogy saját érdekeinek elhanyagolásával idejét és tehetségeit 
a nemzet javának szentelje, nem a közélet fényes terén, nem oly szolgálatokban, 
melyeket a történet feljegyez s a közvélemény tapsai jutalmaznak, hanem zaj 
nélkül, itt egy akadályt hárítva el, ott egy kis eredményt viva ki, hogy ernye- 
detlen fáradozásaival, melyeket sokszor még közelebb barátai sem ismertek, a 
távol fekvő sikerhez közelítsen, vagy csak mások számára az utakat egyengesse 
ki, hogy azon férfiú, ki mindezt tévé, mélyen és igazán szerette hazáját ; s ez az 
egyetlen elismerés, mely után vágyódott, s hogy ezen vágya végre teljesült, az 
főkép azon állásnak köszönhető, melyet Akadémiánk körében elfoglalt.

A szomorú időszak, mely alatt minden hazafiúi törekvés gyanús szem
mel tekintetett, s a mérték, mely szerint az egyes polgárok érdeme a hazában 
megitéltetett, a tevéketlenség és hallgatás vala, nem hagyhatta érintetlenül 
Akadémiánkat sem. — Hazafiak által azon czélból alapítva, hogy a tudomá
nyokat magyar nyelven terjeszsze, s így szellemi kifejlődésünknek egyik fő esz
köze legyen; intézetünk nem számolhatott azoknak pártolására, kik, miután a 
birodalom egységét különböző elemeinek egybeolvasztása által elérni nem sike
rűit, azt minden nemzeti élet megsemmisítésében keresték, s nem bámulhatja 
senki, ha Akadémiánk, főkép az első években, melyek az 1848-ki nagy esemé
nyeket követték, létének kevés jeleit adá.

Megfosztva legmunkásabb tagjaitól, elzárva a nyilvánosságtól, akadályozva 
tisztán tudományos működésében is, mert alapszabályai felfüggesztettek, intéze
tünknek csak egy feladata maradt : az, hogy csendesen folytatva munkásságát, 
kerüljön mindent, mi a közfigyelmet reá vonhatná, s így jövőjét veszélyeztetné.

Ezen időszak az, melyben Dessewffy az igazgatótanács által elnöknek 
választva, az Akadémia vezetését átvevé. Az intézetnek az utolsó események ál
tal némileg zavarba jött financiális viszonyainak rendezése, s főkép, hogy alap
szabályai újból megerősíttetvén, az Akadémia azon bizonytalan állásból kiemel
tessék, mely tevékenységének útjában állt : ez volt első feladata, s én, ki e két 
irányban kifejtett tevékenységének, állásomnál fogva tanúja valék, bizony
ságot tehetek e részben szerzett érdemeiről, bátran állítva, hogy ha az Akadémia 
alapszabályai végre helybenhagyattak, s azokban semmi oly változás nem tör
tént, mely által az kitűzött czéljainak követésében akadályoztatott, vagy nemzeti 
jellemétől megfosztatott volna, ezt főkép Dessewffy ernyedetlen tevékenységének 
s ildomosságának köszönhetjük.
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Biztosítani intézetünk fennállását s eddigi hatáskörét, ezt tekinté első' 
kötelességének, de neki úgy látszott, hogy midőn ezt teljesíti, feladatának még 
nem felel meg.

Ha az Akadémia tevékenységére fennállásának első 25 éve alatt vissza
tekintünk: el kell ismernünk, hogy ezen intézet tehetsége szerint teljesítette kö
telességeit. De vájjon tagadhatta-e bárki, hogy azon eszközök, melyekkel az 
Akadémia rendelkezett, magas feladatával nem álltak arányban, s hogy e miatt 
czéljának, hogy a tudományoknak nemzeti nyelvünkön terjesztője legyen, kel
lőleg nem felelhetett meg. És vájjon helyzetünkkel nem változott-e meg az Aka
démia feladata is.

„Tudományilag képzett, gazdagított s lehetőleg tökéletesített nyelven 
művelni és terjeszteni a tudományt, s ekkép magasabb szellemi és értelmi kifej
lődéshez vezetni a magyart, s az által arra képesíteni, mikép ne csak becsülettel 
és tisztességesen helyt állhasson ott, hová a történet és világviszonyok rendelték, 
hanem e felett nemzeti önérzete kielégítést is találhasson annak lélekemelő tuda
tában, miszerint saját nemzeti egyéniségéről le nem mondva, tudott részese lenni 
azon nagy munkának, melyet teljesítve, halad az emberiség a világtörténelem
ben egy magasabb akarat által kijelölt szellemi és erkölcsi czéljai felé" ; ez volt 
a gondolat, mely alapítóink lelke előtt lebegett. Nem annyira a tudomány, mint 
nemzetiségünk iránti lelkesedés volt az, mi őket intézetünk alapításánál vezérlé, 
s habár azon meggyőződésből indulva ki, hogy századunkban az egyes nemzeti
ségek jövője csak magasabb miveltség által biztosítható, az Akadémiának csak 
a tudományok magyar nyelvem mivelését tűzték ki feladatul, czéljok ebben 
is mindenek előtt nemzeti vala.

Mikor nyelvünk a közigazgatás egyedüli közegéül szolgált, megyei gyű
léseink e nyelven tanácskoztak, s törvényhozásunk főbb gondjai közé számító, 
hogy nemzetiségünket törvények által biztosítsa : az egyedüli veszély, mely azt 
fenyegetheté, az vala, ha másoknál a civilisatió mezején hátrább maradunk, és 
ekkor az Akadémia kizárólag a tudomány terjesztésére szorítkozva, teljesen meg
felelt feladatának.

De miután az alkotmányos szabadsággal mindazon eszközök, melyek ed
dig nemzetiségünk biztosítására szolgáltak, tőlünk elvétettek, midőn tanácsko
zási termeink zárva voltak, iskoláink egy idegen nemzetiség terjesztésének esz
közéül használtattak fel, ,,s a civilisatiónak fanaticusai, kik a germán culturá- 
nak árját a Rajnától a Bosporusig gőzmozdonyi gyorsasággal végig futtathat
ni, s az attól elázott milliókat felolvasztva, magukba felszívhatni vélték" , még 
nemzetiségünk fennállásának jogosúltságát is tagadták, vájjon nem változott-e 
meg helyzetünk, s vájjon az Akadémia eleget tehetett-e feladatának, ha tisztán 
tudományos czélját követve, a veszélyekről megfeledkezik, melyek nemzetisé
günket fenyegetik, s „ha — hogy Dessewffy szavaival éljek — elfeledi, hogy
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bármennyire nemesek és szépek legyenek a művelődési történelem szempontjá
ból az alkotóink lelke előtt lebegett czélok, de ezen czélok, sajátlag és valódilag 
egyszersmind magyar czélok valának, hogy ezen tudományos intézetet magyar 
hazafiak és magyar országférfiak alkották.“

Es vájjon nem változott-e meg az országnak helyzete is az Akadémia irá
nyában? Egyes hazafiak áldozatkészsége alapítá ez intézetet, s a nemzet főkép 
kezdetben, érdekkel követé tevékenységét, melyben nemzetiségünk terjesztésé
nek egyik eszközét látta. Szép és nemes eszközt, de csak egyet azon sok közül, 
mely akkor rendelkezésünkre állt, és olyat, melynek eredményeit csak idővel 
várhatá. Nem is bámulhatjuk azért, hogy a közfigyelem túlnyomólag azon füg
gött, mit a nyelvterjesztés körül a törvényhozás tett, s a politikai élet tusáinak 
zajában senki nem fordítá figyelmét a tudósok hangya-működéseire, „sőt hogy 
épen midőn nemzetiségünkért leginkább buzgólkodának“, mint Széchenyi egyik 
beszédében panaszlá, Akadémiánk „a divatból kimenni kezdett^, s iránta a nem
zetnél csaknem közönyösséget tapasztalánk. De vájjon midőn minden, mire 
nemzetiségünk védelmében eddig támaszkodtunk, tőlünk elvétetett, midőn abból, 
mire egykor egy szebb jövőnek reményét építettük, csak az egy Akadémia ma
radt, a romok között, az egyetlen nemzeti intézet, mely a nagy bomlás után 
még fennállt, s aránylag függetlenül még tisztán nemzeti czélokat tűzött ki ma
gának, nem kelle-e megváltozni az Akadémia helyzetének is? mely ily viszonyok 
között a hazafiak szemében nem csak tudományos intézet vala többé, hanem 
képviselője nemzetiségünknek, emléke egy szebb múltnak, melyre büszkék vol
tunk, a jelenben az egyetlen pont, melyet a nemzet sajátjának mondhatott, a 
bástya, mely mögött legdrágább javainak maradványát védheti, s melynek or
mairól a távolban szebb kilátások nyíltak, s melynek fenntartása, védelme, eme
lése nem csak a magyar tudomány, de a magyar hazának érdekében fekszik, s 
azért nem egyesek, hanem a nemzet kötelessége.

Dessewffynek érdeme, hogy ezt másoknál előbb látta át, s hogy a mit 
érzett, bátran ki merte mondani.

8 ki nem emlékezik a hatásra, melyet az Akadémiának tizenegy évi szü
net után, 1858-ban tartott első közülésén mondott elnöki beszéde az egész hazá
ban előidézett? Midőn kimondá: hogy „miután a magyar az önfenntartási küz
delmekből végzetszeríileg soha sem fogyhat ki, s az abbeli munkának kénytelen- 
sége történelme által van reá hagyományozva, a magyar Akadémia tagjainak 
érezniök kell, mikép ők nem csak tudósok és irók, hanem egyszersmind a leg- 
magasb magyar szellemi érdekek őrkatonái.u Midőn azon meggyőződését fejezte 
ki : hogy ha ezen tudományos intézetnek sikerűi arra segíteni a magyart, hogy 
minden tusái között fenn tudja tartani magasait erkölcsi öntudatból, s a maga 
iránt meg nem tört hűségnek erényéből felsarjadzó becsületérzetét, akkor bízvást 
fogjuk vállalhatni a felelősséget azért, ha ezen nem általunk előidézett tusák
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miatt halkabb volna is tudományos fejlődésünk, mint azok nélkül ; mert ha van
nak, kik azon magasb rendű és későbbi élvezetekért, melyekre törekszünk, a 
nemzeti jellem és sajátság, tehát magasabb becsli erkölcsi javak árán megvásár
landó culturának mindjárt gyümölcsözendő áldásait ajánlgatják cserébe; tudják 
meg azok, hogy máskép mint felemelt szívvel és fővel a világon járni képesek 
nem vagyunk, mert tudjuk, miként csak azt nem lehet felemelni, ki önmagát 
alázza meg." —

Az első szabad szó volt az, mely tíz év után e haza határai között nyilvános 
helyen elmondatott, s a nemzetnek szivét hála és lelkesedés tölté el azon férfiú 
iránt, ki a hosszú hallgatás után azt, mit ezerek érezének, első merte kimondani. 
S ha a történetben nincs példa, hogy tisztán tudományos intézet egy egész nem
zet által oly lelkesedéssel karoltatott fel, mint Akadémiánk ; ha intézetünk, me
lvet egyesek hazafisága alapított, most a nemzet sajátjává vált : azt annak kö
szönhetjük, ki midőn intézetünknek a tudományon túl a nemzet legdrágább kin
cseinek oltalmazását tűzte ki feladatul, a nemzetet arra lelkesíté, hogy az Aka
démiát nagy feladatának megoldásához képessé tegye.

E falakat, tisztelt Gyülekezet, az első szabad szó építette fel, mely a hazá
ban tíz évi hallgatás után kimondatott; s vájjon a férfiú, ki azokat kimondá, oly 
időben, midőn, mert a hallgatás biztosabb vala, mindenki magába zárta érzel
meit, s a haza leghívebb szolgái csak azon jutalomra számolhattak, hogy szent 
ügyéért szenvedniük szabad : vájjon e férfiú nem érdemli-e, hogy az utókor ne
vét hálával említse meg ? — mert legnehezebb időben nem esett kétségbe a haza 
jövője felett, mert nem veszté bizodalmát nemzetéhez, s egy kérdést mert in
tézni hozzá, melyre az büszke tettel felelhetett : közlelkesedéssel emelve e palo
tát, hogy ez ne csak a tudományoknak hajléka, de azon közérzületnek jelképe 
legyen, melynek a magyar viszontagságos múltjában fennmaradását köszöni, s 
melyben jövőjének zálogát mutathatja fel.

Életének legnagyobb érdeme ez, s mikor politikai mozgalmaink részle
tei rég feledve lesznek, és sok név, melyet nagynak gondolánk, a tapssal együtt, 
mely azt környezi, elhangzik, az utókor hálával fogja említeni azt, ki nem a 
pillanat szenvedelmeire, de azon érzésre hivatkozva, mely a nemzet szivében 
örökké egy marad, a l i a z a f i s á g r a ,  egy nemes tettre szólítá fel hontársait, s nekik 
ebben mutatta meg, hogy bármily elnyomás alatt, oly nép soha nem tehetetlen, 
mely közczélért lelkesülni s áldozni tud.

Önök nem Dessewffy életének történetét várják tőlem. Az Akadémia 
csak azon tisztelet és hála kifejezésére rendelé ezen ünnepélyt, melylyel e dicső 
férfiúnak tartozik,s miért szóljak tovább? Van-e szónoklat, mely az Akadémia 
körül szerzett érdemeiről többet mondhatna, mint e falak, melyeket ő emelt, s 
elsorolhatnám-e beszédemben annyi évnek munkásságát, személyes érdekeinek 
és kényelmeinek feláldozását, a gondokat és hosszú fáradozásait, melyek által a
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hitelintézet megalapítója lett, s melyekről ezen intézet képviselői, kiket körünk
ben látok, jobb tanúságot tehetnek.

Valóban kitűnő férfiak érdemeiről igazságosan csak a jövő Ítélhet, és én, 
kit Dessewffyhez a barátság kötelékei fűztek, legkevésbbé érezhetem hivatva ma

gamat ily Ítélet kimondására ; de egyet elmondhatok bátran, s ez azon meggyő
ződésem, hogy azon férfiúnak emlékét, ki a hon legnehezebb napjaiban a köz
ügynek egyik leghívebb szolgája volt, ki, midőn a bátrabbak is csüggedni kez- 
dének, nemzetét arra intve, hogy csak az idők változtak s nem kötelességei, 
ez által millió szívekben bizodalmát ébresztett a jövő iránt; s ki a kettős jelszót, 
melyet a nemzet lobogóira felírni akart: nem  t á g í t u n k  és e lőre!  híven kö
vetve egész életén át, mint tevékenységének eredményeit, az Akadémiában szel
lemi emelkedésünknek, a hitelintézetben anyagi kifejlődésünk leghatalmasabb 
eszközeit hagyta hazájának : hogy Dessewffynek emlékét nyugodtan bízhatjuk a 
jövőre. Talán meg fogja változtatni a jelennek Ítéletét, de csak abban, hogy egy 
pár koszorút tesz le emlékére, melyet kortársai az élőnek adni elfeledtek. — Es 
ha azon idők eljövendnek, melyekről a dicső az Akadémia megnyitásához kül
dött üdvözlő üzenetében hazafiúi elragadtatással szól, midőn mi már régen ki
dőltünk, és a nyomainkba lépendő nemzedékek sok sorai is letűntek már, s a ké
sőbbiek vidorul pezsgő életben látandják mind azt, mi után mi csak sóvárogha
tunk : nemzeti díszt, magyar miveltséget, biztos szabadságot és rendet, kifejlett 
tudományt, művészetet és anyagi virágzást, s ha mind azt látva, meg fognak em
lékezni őseik fáradalmaikról az utódok, áldással fogják említeni Dessewffy nevét 
is azok között, kik leghívebben, legtöbb fáradsággal s legnagyobb sikerrel szol
gálták a hazát.



III.
GRÓF DESSEWFFY EMIL EMLÉKE

AZ AKADÉMIÁBAN.
S Z Á S Z  K Á R O L Y  L E Y.  T A G T Ó L .

Egy éve már, hogy sírba van temetve,
S nyugszik, mely annyit mozdított, a kéz !
De hű emlékünk még viraszt felette . . .
S a honfinak, ki aggva erre néz,
Az utat kérdve néma sírhelyéhez,
S az idegennek, a ki messzirül 
Jő, azt feleljük, ha felőle kérdez :
— Emlékét keresed ? — tekints körül !

Itt áll a ház ! — E szellős csarnokokban 
Nevét susogja minden fúvalom,
Emléke, képe, minden zugban ott van,
Ott hallgat árnya mindenik falon.
Itt pusztaság volt, hol e dicslak áll ma ;
O álmodá ezt! — s a  tündér-regék 
Varázsaként, im teljesülé álma:
Szólt — és e palota emelkedék.

Tisztán, felül a ronda földi szennyen, —
Üdén, mint Vénusz a habból kikel, — 
Vidáman, mint a lány mosolyja, — s fennyen 
Mint homlok, melyet önérzés emel, —
És tömören, hogy el ne morzsolhassák 
A századok vas lábaik alatt, —
Törhetlenül, mint az erős igazság,
S szabadon, könnyen, mint a gondolat !

A büszke csarnok, mély oszlopsorával,
A költő, ki ott némán üdvözöl,*)

*) Vörösmarty szobra.
A K A D . ÉV K Ö N Y V  X I. K . VIT. D .
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A márvány, melyre lábad lépni átall, 
Királyi lépcső a magosba föl,
Egymásba nyíló fejedelmi termek,
Az aranyos fal s tarka mozaik.
— Lélekzet-fogyva, félve, mint a gyermek, 
Érsz a művészet kincses házáig. ’)

Az égre néz fel könnyű kupolája . . .
De lépj ki csak ; s nem nézed az eget !
Mert megragad a föld csodásb bübája,
És könyre hiv s mosolylyal integet. 
Előtted Pest, mint tündérszép leányzó, 
Kitárva keble fejlő bájait;
Tál Buda orma s rajt’ az ősi zászló,
Mátyás mit egykor síkra szállva vitt !

És ott a Rákos, még most is hallgatva,
A régi zaj emlékit őriző ;
A barna Gellért, és némán alatta 
Kövér füvével a zöld Vérmező.
Itt a Duna — oh mennyiszer dagaszták 
Vér és könyű, miket hömpölygetett ! 
Merész ív most szökell ve fogja azt át . . .
— Oh melyikén áll meg tekinteted ?

Van-e dicsőbb lakása fejdelemnek,
Kit fény, dics, ízlés környez székiben, 
Kinél vendégül az Erő jelen meg,
S Nagyság a zsámoly, lába min pihen ?
Azt várod ágy-e : dalják riadalmát,
Az ércz-kapánál sürgő szolga-rajt?
Ha fejdelmek jönének sem sokallnád —
S szerény tudósok járnak ki s be rajt’.

Övék e ház . . .  A tudomány hajléka.
S alig, hogy otthon érzi benn’ magát. 
Megférve jól, testvéri szivvel, még a 
Kecses mázsáknak is menhelyet ád.
Ott fönn, közelb az éghez, a művészet 
Kendőzködik bár mindig fiatal;2)

*) Esterházy-képtár.
2) A képzőművészeti társulat.



GRÓF DESS KW FF Y EMIL EMLÉKE AZ AKADÉMIÁBAN. 19

Alant egy kisded fülemile-fészek,
Melyből egész erdőre szól a dal.*)

Igen ! e ház a Tudománynak háza,
Ki még imént zsellér gyanánt lakott,
Kit részvétlenség és nyomor igáza,
De büszke volt s panaszt nem hallatott. 
Egyszerre egy szó a hazát bezengi,
És minden szívben viszhangot riaszt :
— „A szellemnek nem illik dideregni — 
Hajlékot kér s tűzhelyt,— adjuk meg azt !

E szó Övé volt. Mély, mint a harangszó,
A mely imára s áldozatra hiv,
Kunyhóba, palotába béhallatszó,
Hogy értse jól meg a hivő s a hív.
Szerény, mint persely csöngettyűje ; s bátor 
Mint a ki mond : — jogom van kérni ezt ! 
Es sürgető, mint régi bűn álmából 
Az önvád hangja, a mely fölijeszt !

Oh szép az eszme, mely jókor sziilemlett, 
Áldotta szó, ha zendült idején!
Hiába szórva egy magocska sem lett 
A szent közérzés termő mezején.
Áldott a nép, mely az ily szót megérti !
S a ki egy népnek, hogy nagyot tegyen, 
Alkalmat ád és útat nyit : a férfi 
Áldott s hálával emlitett legyen !

Hajlékot kért, s ti palotát rakátok !
Oh mint csordúla hálakönyje ki,
Hogy nem hiába számitott reátok,
Ti áldozó apáknak gyermeki !
Nagy ősöké, kik vért, vagyont, családot, 
Mindent, — s örömmel ! adtak a honért ;
S tiéid , Nép : kik mindig ott valátok ,
Ha verítéket kelle adni s vért!

*) A Kisfaludy-társaság.
3*
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Tolongtak. Főúr ezreit vivé fel,
Örülve, hogy még van mit adnia ;
És szűk zsebéből, de tele szivével,
Fillért hoz a nép egyszerű fia.
S bár mint az égett ház gazdája volt mind, 
Kinél fogytán van minden a mi jó,
A haza kért — s szükséget nem latolt i t t .
Nem alkudt senki, — s gyűlt egy millió !

S a herczeg most, ha fönn ama csarnokban 
Megáll s körülnéz, így szól : ez enyém !
Mig a pór szíve szent örömre dobban ;
E házba, mond, egy téglát tettem én !
És senki sincs, ki büszkén ne szólhatna :
E mű enyém, enyém is, igazán ;
S ne lenne dúsabbá e gondolatra :
Mindez tiéd, osztatlanul hazám !

Csak 6' nem örvend, a lángelmü kezdő',
Kiben az első' gondolat fogant.
A czélt, sikert, hogy meg nem érte ezt O ! 
Fenn áll a ház, ső' fekszik ott alant.
Dicső' müvére, hajh, halálos ágyán 
Bágyadt szemet vet, s egy könyet töröl . . . 
Nébó hegyén, belépni lijába vágyván,
Csak úgy láthatta sirja széliről !

De nem, ne szánjuk ! Részvétünk a Nagygyal, 
Csak szánalommal meg ne bántsuk őt !
Ily gondolat nem porlik el az agygyal,
Ily szándok, ily tett túl él sírt s időt. 
Szememben lángot, nem könyűt találok,
S ajkam, nevét ha ejti, nem remeg.
Mert örök életünkről ez a zálog:
Hogy vannak köztünk ilyen szellemek !

Oh Ház ! adj néki szállást mindörökre,
Ő volt teremtőd, légy te otthona !
Légy szellemének tiszta érczü tűkre,
Min nem mosódik képe el soha !
A milliók, szavára lángra gyúiva,
Fény szórtanak rád. isten kedveként:



Vesd vissza te, most s század évek múlva,
A milliókra visszavesd e fényt!

Mert csak, ha majd kunyhóban s palotában 
Egy kép megértik viszhangzó szavad’,
S e Memnon szobra nem zendűl hiában,
S a munka szent s a gondolat szabad,
S tanulni nem lesz unalom, se szégyen,
S pólyáiból a tett-ero kikel,
Ha egykép érzi úr s szegény szivében,
Hogy a hazáért tenni s tűrni kell, —

Ha mind, mint O, töretlen bár az ösvény,
A vég felé, kerülve s egyenest,
Fukar a perczczel, küzdéssel nem fösvény,
S csak czélhoz érjen, nem lesz senki rest, — 
Ha semmiért a hont, de mindent érte:
— 0  visszanéz majd sírja mélyirul,
Mert rásüt az a fény, lezárt szemére,
Mely Magyarország új napján derül !

GRÓF DESSEWFFY EMILEM LÉKE AZ AKADÉMIÁBAN.
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A hazájának élt, s annak nemzeti és tudományos fejlődését egy egész éle
ten át páratlan kitartással és oly fényes sikerrel munkált honfiúnak nem adhatunk 
egyéb jutalmat, mint a hála és elismerés babérkoszorúját, melyet a mai napon 
sírjára tűztünk A tisztelt Gyülekezet, mely a kegyelet ezen ünnepélyén oly 
őszinte részvétet tanúsított, fogadja a Magyar Tudományos Akadémia szíves 
köszönetét.

I V .
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I.

ELNÖK BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF BESZÉDE.

Ha azon jellemet keressük, mely századunkat az azt megelőzd korszakok
tól leginkább megkülönbözteti, ez azon befolyás, melyet napjainkban a tudo
mány az életre gyakorol.

Voltak korszakok, melyek a művészet tekintetében remekebb műveket 
alkottak, voltak olyanok, melyek alatt a társadalom a miénkhez hasonló nagy
ságú átalakulásokon ment keresztül, és Amérika, vagy azon törvények felfede
zése, melyek szerint világrendszerünk mozog, talán még nagyobb hatást idézett 
éld a tudomány körében is, mint korunk találmányai ; de századot, melyben a 
tudomány oly általános, oly mindenre kiterjedd befolyást gyakorolt volna, 
mint a jelenben, nem találunk a világtörténetben; s ha napjainkban oly neveket 
nem hozhatunk fel, melyek hasonló fényben ragyognának, mint Galilei, Kepp- 
ler, Newton, vagy csak a XVIII-dik század nagyobb tudósai is, ez azért van, 
mert az ismeretek általános színvonala magasabbá vált, s azoknak száma na
gyobb, kik a tudomány körében nagy eredményekhez jutottak.

Napjainkban, ha e szóval élni szabad : a tudomány, mint minden, demo- 
cratisálódott, azaz : egyesek kiváltságából köztulajdonná vált ; s ha a magasabb 
színvonalon, melyen egész népek ismeretei állanak, az egyesnek mindig nehe
zebbé válik, hogy annál sokkal magasabbra emelkedjék, s ha azoknak sokasága 
miatt, kik a tudományokkal foglalkoznak, az egyes tudósnak késznek kell lennie, 
hogy rövid idd múlva új, hasonló érdemek által háttérbe szoríttatik, és talán túl 
fogja élni hírét : kárpótlást találhat abban, hogy oly időben él, midőn az igazság 
elhintett magvának gyümölcseit még láthatja, s azon nagy eredményeknek, 
melyeket csendes munkájával előidézett, maga is tanúja lehet.

Felesleges, hogy egyes példákat hozzak fel. A hová tekintünk, szemünkbe 
ötlenek azok, s valamint senki nem fogja tagadni, hogy azon nagy változások, 
melyeken a világ néhány évtized alatt keresztül ment, a természettudományok 
vívmányainak köszönhetők ; úgy a mindennapi tapasztalás mutatja a gyorsasá
got, melylyel egyes, a tiszta tudomány körében tett lépés az életre kihat, s az,

L*
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mit a chemia, physica vagy mechanica feltalált, az ipar által közhasznúvá válik, 
s ezereknek élelmet nyújtva, millióknak jólétét növeli.

Kétségtelen, hogy a haladás, melyet azon tudományok körében tapasz
talunk, melyek emberi természetünk szellemi részével s társadalmi viszonyaink
kal foglalkoznak, kevésbbé feltűnő', s hogy annak hatása az életre nem oly köz
vetlen; de ha ennek magyarázatát részint abban kereshetjük, mert az önismeret, 
valamint minden egyesnek, úgy az egész emberiségnek legnehezebb feladata, 
részint abban, mert épen e téren az egyesek érdekei és szenvedelmei az általá
nosan elismert igazság gyakorlati alkalmazásának útjában állnak; bizonyos, 
hogy e téren is a tudománynak nagy és üdvös hatásait az újabb időben nem 
vonhatjuk kétségbe.

A haladás, melyet itt tapasztalunk, nem felel meg vágyainknak, s a las
súság, melylyel a tudomány elvei alkalmaztatnak, néha próbára teszi türelmün
ket ; de ha a világ műveltebb nemzeteinek socialis állapotait azokkal hasonlítjuk 
egybe, melyek ugyanazon nemzeteknél csak egy fél század előtt léteztek, 
sem azt, hogy szabadságban s az emberi jogok tiszteletében, s a mi ebből kö
vetkezik , az általános jólétben haladtunk, sem azt nem vonhatjuk kétségbe, 
hogy ezen haladást is főkép a tudománynak köszönjük.

Sok, mi még egy század előtt utópiának tartatott, melyről csak az egyes 
tudós, gúnyolva a világ embere által, ábrándozott, most valósággá vált, és pedig 
épen azon ábrándozók tevékenysége által, kik elvonúltan a világtól, munkájok 
által, melynek nyomait a felszínen senki nem vette észre, zaj nélkül egy új tár
saságnak alapjait rakták le.

Ki azon eredményeket tekinti, melyeket — hogy csak egyet említsek — 
a nemzetgazdászatnak újabb időben köszönünk, az a társadalmi tudományok 
practicus eredményein nem kételkedhetik ; s miután a történelem mélyebb ta
nulmányozása azon meggyőződéshez vezet, hogy mint mindenben, úgy társa
dalmi viszonyaink kifejlődésében egy bizonyos törvényszerűség uralkodik, s 
azon eszmék, melyek egyes korszakokban uralkodnak, logikai összeköttetésben 
állnak egymással, s miután az emberi nem múltjának két ezredé fekszik előttünk, 
mely alatt nemünk kifejlődését követhetjük, s mindig több egyes népek, egész 
civilisatiók történetével ismerkedünk meg, melyeknek titkai, mint az ind, a sinai, 
a régi perzsa, a nyelvészet fáradalmai által előttünk megnyílnak : miért nem re- 
mélhetnők, hogy az idő közeleg, midőn azon törvények, melyeket az emberi társa
ság és egyes népek kifejlődésökben követnek, ép oly ismertek lesznek előttünk, 
mint azok, melyeket más organismusok kifejlődésében észlelünk; és ha idáig 
jutottunk, akkor a tudomány, mely ezen törvények megismertetésével foglalko
zik, bizonyosan ép oly befolyást fog gyakorolni társadalmi viszonyainkra, mint 
minden tudomány azon körre, melyre világát terjeszti. — És ki tagadhatja, 
hogy ezen hatást, habár kisebb mértékben, már most is tapasztaljuk?
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Itt, mint mindenütt, a tudománynak befolyása naponként érezhetőbbé 
válik ; itt, mint mindenütt, naponként inkább meg-meggyőződünk, hogy a tudo
mány csakugyan hatalom, melyet az Istenség az emberi nemnek arra adott, 
hogy a természet törvényeit megismerve, annak urává váljék, s anyagi jólétét 
biztosítva, azon szellemi emelkedés és kedélyi nemesülés után törekedjék, mely 
magasabb feladatát képezi.

Mint a nap, mely midőn felkél, csak a legmagasabb bérezek egyes csú
csait világosítja meg, s később elterjed mindenre, s a legrejtettebb völgyeket el
tölti melegítő sugaraival: ilyen a tudomány, s kik ebben aljasodást látnak, roszul 
fogják fel állását. — Épen elterjedése mutatja, hogy emelkedett. A kölcsönös 
hatás, melyet napjainkban a tudomány és az élet egymásra gyakorolnak, nem 
vonja azt le magasságából, hanem csak termékenységét növeli ; mert midőn a 
gyümölcs, mely a tudomány fájáról megérve a földre esett, a művészet, az ipar 
és társadalmi életünkben gyökeret ver és új sarjadékot hajt, e sarjadék később 
felnőve, uj gyümölcsöket hoz a tudománynak, mely az élet tapasztalásait hala
dásának eszközéül használja fel, s így az élet minden körében segédeket talál, 
kik öntudatlanul nagy feladatának megoldásánál vele közreműködnek.

De ha az állás, melyet a tudomány a társadalomban elfoglal, megválto
zott, nem változtak-e meg a társadalomnak igényei is a tudomány irányában, 
és azon kötelességek, melyeknek teljesítését az egyes nemzetek Akadémiánkhoz 
hasonló intézetektől várnak?

A tudomány legfőbb czélja maga a tudomány, és szükség, hogy legye
nek olyanok, kik tisztán ezért lelkesülnek. A legmagasabb tetőket mindig csak 
azok érik el, kik ott egy tágabb látkörnél nem keresnek egyebet, s ha a lelke
sedést nem értjük, melylyel a magános vándor látszólag czél nélkül csak felfelé 
törekszik, s a türelem és önfeláldozás, melyet látszólag haszontalan törekvéseire 
fecsérel, csaknem sajnálkozással tölt, legyünk meggyőződve, hogy soha igazság, 
bármennyire elvont és terméketlennek látszik, nem találtatott fel, mely az emberi 
nem haladására és jólétére befolyást nem gyakorolt.

De mi az egyes tudósnak legfőbb, sőt egyedüli czélja lehet, az e l v o n t  
i g a z s á g n a k  f e l f e d e z é s e ,  azt tudományos intézetek nem tűzhetik ki ma
guknak feladatul, már csak azért sem, mert e feladat általuk meg nem oldható.
■— Az egyesülés hatalma csak az igazságoknak alkalmazásában, és nem azok
nak felfedezésében nyilatkozik; a tudomány kincsei, melyek arra valók, hogy 
ezerek által használtassanak, csak az egyesek által találtathatnak fel, s ezért 
minden tudományos intézeteknek czélja nem lehet más, mint hogy azoknak, kik 
a tudománynyal foglalkoznak, gytílpontul szolgálva, a tudomány hézagait és 
azon irányokat jelöljék ki, melyeket az egyeseknek vizsgálataikban követniök 
kell; s vájjon méltánytalan-e azon követelés, melylyel a társadalom napjainkban



6 ELNÖK BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF BESZÉDE.

ily intézetekhez fordul, hogy ezen irányok kijelölésében a társadalom szüksé
geire tekintettel legyenek?

Századunkban a tudomány több befolyást gyakorol az életre, semhogy 
attól visszavonulhatna. Az emberiség haladásában nem nélkülözi azon eszközt, 
melynél hatalmasabb neki czéljainak megközelítésére nem adatott ; s ha a tudo
mány napjainkban oly állást foglal el, mint erre a múlt századokban példát nem 
találhatunk, s azon bámulat helyett, mely a tudóst hajdan környezé, most azon 
tisztelet lépett, melylyel a nép csak azok előtt hajlik meg, kiktől jótéteményeket 
vár : ezt épen annak tulajdonítjuk, mert a tudomány az újabb időben a társada
lom követeléseinek mindenütt megfelel, nem midőn a küzdelem terére lép, mely 
nem neki való, hanem az által, hogy mint a világító torony, mely a hullámok 
körén kivül áll, biztos fényét oda veti, hol arra szükség van, hogy a vésztől 
hányatott hajók a biztos irányt ne téveszszék el.

S ez feladata intézetünknek is. A tudományok mivelésére alapítva, az 
Akadémiának nem szabad felednie, hogy a czél, mely neki kitűzetett, nem tisz
tán nemzeti. Hivatása, hogy a közös munkában részt vegyen, melylyel az em
beriség az ismeret útján a boldogság után törekszik, s melynél az egyes népek 
egymástól átvéve és egymással közölve az igazságnak fáradsággal szerzett töre
dékeit, azon állapotot készítik elő, midőn, mint most, az európai nemzeteknél a 
hit, úgy majdan a tudomány közös lesz, s a létező ellentéteket ki fogja egyenlí
teni ; de az Akadémia nem feledheti el azt sem, hogy e hivatásnak csak úgy 
felelhet meg, ha azt saját körében teljesíti, s midőn a tudományok általános ér
dekében fárad, nemzetünk külön szükségeit és érdekeit nem veszti el szemei 
elől, tudva, hogy bármennyire szép, ha az emberiség haladásáért lelkesülünk, 
lelkesedésünknek eredménye csak úgy lehet, ha egy nemzetnek haladásán dol
gozunk, s hogy a fényes ábrándot, mely a világot jövőben mint paradicsomot 
látja, az által közelítjük meg leginkább, ha a darab földet, mely nekünk jutott, 
munkánkkal kertté alakítjuk át.

Csak midőn e kettős feladatunkat teljesítjük, midőn lelkesülve a tudo
mány iránt, egyszersmind szemeink előtt tartjuk azt is, hogy a czélok, melyek 
után a nemzet fárad, czéljai maradnak a tudósnak is, kit tudománya soha nem 
menthet fel azon kötelességektől, melyekkel hazája iránt tartozik, csak akkor 
várhatjuk, hogy intézetünk azon nagy feladatnak, melyet alapítói kitűztek, ele
get tesz, s méltó helyet foglalva el a müveit világ hasonló intézetei között, midőn 
velők együtt a tudomány haladásán dolgozik, egyszersmind e nemzet által, mint 
szellemi emelkedésének, anyagi jólétének és polgári szabadságának egyik fő té
nyezője ismertetik el.



II.

TITOKNOKI JELENTÉS.

Tisztelt Gyülekezet !
A magyar tudományos Akadémia életét és munkásságát, hivatalos jelen

tésben vázolandó: mindenekelőtt ama javítást emelem ki, mely a lefolyt év al
konyán elhatározva, már életbe is lépett, s mely a jövőre nevezetes fejlemény csi
ráját rejti magában.

Az Akadémia osztályai eddig rendszerint csak nyílt ülésekben találkoz. 
tak. Több osztály is együtt tartván ülését, ezenkívül más osztálybeli tagok meg
jelenése nemhogy kizárva, de épen kívánatos lévén : mi természetesb, mint ez 
ülések oly magatartása, mely a nem szakbeli, sőt az általános közönséghez is 
alkalmazkodott. Nem vala tehát rendes összejövetel, hol az egyes osztály saját 
szakügyeit fesztelenül megvitassa, benső, mintegy házi dolgait rendezze, össze
vágó munkásságot ébreszszen, és ellenőrizze az osztálybeli előadásokat. Ez utób
biak egyes tagok vállalkozására, jóformán a véletlenre voltak hagyva, az osz
tály előleges befolyása nélkül. Szóval, az osztály, mint szerves egész, alig léte
zett ülésein kívül ; ez ülésekben pedig, különböző tekintetek által, korlátozva 
volt. Méltán nevezhetni tehát üdvösnek a javítást, mely az osztályokat szorosab
ban szervezve, rendes tanácskozásokat léptetett életbe, hol az egyes osztály, 
szakja összevágó előbbviteléről eszméket cserélhessen, nyílt üléseit előkészíthesse, 
s azok tárgyai felett ellenőrséget gyakorolhasson. Ily szervezetből fogja magát 
kinőni amaz elkülönített szakmunkásság, minőt teljesebb akadémiákban látunk; 
hogy minden osztály, saját elnöke, titkárja ügyvezetése mellett, s talán saját 
költségvetéssel, önállóan folytassa tudományos működését.

Szintén nevezetes a hanyatló évnek egy másik újítása : a mód, mely sze
rint az Akadémia, az üléseiben történteket nyilvánosságra hozni határozta. E 
végre mostanig az Akadémia úgynevezett Értesítői, továbbá nyomtatott Jegyző
könyvei szolgáltak. De amazok, a szerzők többnyire szabad rendelkezése miatt, 
nem hozhattak teljesen az ülésekben felolvasott minden értekezést; a Jegyző
könyvek pedig nem adták a felolvasások kivonatait. Még egy hátrány volt, az 
ülésben előadott tudományos dolgozatok késő megjelenése ; miután az Értesítők
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kötet és füzet számra adatván ki, sokszor az értekezésnek hónapokig, sót pár 
évig is kellett várakozni a sorrendre. Új évtől kezdve minden osztály minden egyes 
értekezést külön nyomat ; az ülések teljes képét pedig egy félhavonként megje
lenő Értesítő fűzet fogja visszatükrözni, melybe az eddigi jegyzőkönyvi tartalom 
mellett minden, az ülésben előadott értekezés kivonata is fel lesz véve. Az Aka
démia reményű, hogy az ügyei és tudományos működése iránt érdekelt közön
ség helyeselve üdvözli e változtatást, mely által üléseiről folytonosan értesülhet, 
s Értesítő közlönye, mint némi folyóirat, akár előfizetés útján, szélesebb körben 
is el fog terjedni.

Mi a közelebbi nagy gyűlés óta az osztályok negyven üléseiben tartott 
felolvasásokat illeti : sokkal szükebb tér és idő áll rendelkezésemre, hogysem 
azokról, csak néhány jellemző szóval is, egyenként némi fogalmat nyújthassak ; 
puszta nevek és czímek elősorolásával pedig minél rövidebben akarom úntatni 
hallgatóimat. Egyébiránt a közönség közt mai nap szétosztott igazgatósági je
lentésben részletesen megtalálható : kik, mikor és mi tárgyról tartottak előadást. 
Én inkább a tudomány-ágak némi csoportosítását kísértem meg, a főbb mozza
natok kijelölésével.

A N y e l v t u d o m á n y  körében három kiváló haladási irány tűnik fel, 
úgymint :

A magyar nyelv szókincsének összegyűjtése, főkép a jelenből ;
A magyar nyelv szókincsének összegyűjtése a múltból ,* végre
A sajátképi magyar nyelvtudomány.

Ama nagy és egészben véve minden esetre igen becses szótári munkálat, mely 
a mondott irányok elsején halad, daczára egyik szerkesztője a mily váratlan, 
oly szomorú halálának, immár bizton siet bevégzése felé. Nyomtatott füzetei ez 
évben is három újjal szaporodtak ; azonban az egész anyag feledhetlen Czu-  
c z ő r ü n k  által összegyűjtve, kész, és Fogarasi rendezése alatt folyvást nyo- 
matik. Nem lesz e gyűjtemény tökéletes, mint semmi emberi mű nem az, de oly 
alapot fog letenni, melyre a későbbi kor szilárdabban építhet. A mit egyik hiá
nyául felhozhatni, hogy szavaink időnkénti használata, divó jelentése a múltban 
nincs teljesen és minden árnyalatban feljegyezve : e hiányt egy másik nevezetes 
munkálat fogja pótolni, melyre épen áttérendő vagyok. A M a g y a r  n y e l v  
T ö r t é n e t i  S z ó t á r a ,  Mátyás Flórián 1. t. kitűnő szorgalmának és búvárlati 
szenvedélyének eredménye, ha a kívánt, valóban csekély pártolás az Akadémia 
és közönség részéről megadatik, néhány év alatt kész lehet, s a kettőnek com- 
binált alapján idővel oly szókincstár jöhet létre, mely megérdemlendi, hogy a 
magyar nyelv a k a d é m i a i  t e l j e s  s z ó t á r á n a k  neveztessék.

A sajátképi magyar nyelvészet ez évben is leginkább azon ösvényen 
haladt, melyre, szembe az általános nyelvtudománynyal, utalva, és első helyen 
hivatva van : az a l t á j i  összehasonlítás mezején. E téren, Reguly hagyományai
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és más adatok feldolgozásával, B u d e n z  Józsefi, t. a mordvin nyelvnek lehető 
teljes szótárát nyujtá ; mig ő, H u n f a l v y ,  F á b i á n  I., F o g a  r asi.  különböző 
szók s ragok magyarázatát, részben a hasonlító nyelvészet segélyével, törekedtek 
megfejteni, V á m b é r y  1. t. pedig közvetlen nyelv-tapasztalataival ébreszte fi
gyelmet. A Nyelvtudományi Közlemények V. kötete mutatja fel nagy részét e 
munkálkodásnak.

Érdekes világot vet nyelvtudományunk fejlődésére a régi magyar nyelv- 
tanírók munkáinak, a XVI. század derekától a XVIII. elejéig, To l d  y r. t. 
gondjai alatt megjelent egyetemes kiadása : C o r p u s  G r a m m a t i c o  r u  m 
H u n g á r i á é  ve t  e r u m ,  mely szintén a lefolyt év új tüneményei közé tartozik-

Kevesebb az, a mit az általános (sémi és árja) és a classica philologia 
rniveléséről mondhatunk. Amaz nem érint oly közelről bennünket, mint a nyű
göt árja eredetű nyelvtudósait ; mindazáltal, nyelvészeink csekély számához 
képest, itt is mutathatunk valamit : R i b á r y ur b á s z k nyelv ismertetése és gr. 
K u n  Géza ú r as s y r  hasonlításai ide tartoznak. Az utóbbinak terén T é l f y  1. 
t. fejtegetett egy homályos helyet, Solon adótörvényéről.

Hátra volna még a Nyelv-osztály s z é p t u d o m á n y i  ágának működé
sét vázolnom : de ez, ha T o l d y  r. t. előadását a magyar politikai szónoklat 
történetéről, és T ó t h K. 1. t. székfoglaló tankölteményét kiveszszük , az Akadé
miában csak szépirodalmi pályamunkák birálásaira szorítkozott. Sajnos, hogy 
ez a szak nincsen úgy szervezkedve, hogy tagjai jókora számához mért mun
kásságot fejthessen ki. Szabad legyen erre nézve, bár hivatalos jelentésem kö
rén túlcsap, néhány szót ejtenem.

Az Akadémia, mint mindnyájan tudjuk, keletkezésekor túlnyomókig szép- 
irodalmi erőkből alakúit. Tudósaink részint nem voltak kellő számmal, részint 
nem akartak simúlni a nyelv haladó irányához. Pedig ez irány: a nyelvet, gya
korlat útján, aesthetikailag kifejteni, a már kivívottat állandósítni, s újabb ered
ményeket küzdeni ki, a tudomány műnyelvét megteremteni, mindennél fonto
sabbnak látszott. így látjuk, az Akadémia akkori törekvései során , mondhatni 
első helyen, nem a mai szoros értelemben vett nyelvtudományt, hanem, az anya
gok gyűjtésén kivül, a nyelv gyakorlati képzésére fordított fáradozást. Eredeti 
és Külföldi Játékszín, Classicusok fordításai, drámai pályázatok s hasonlók,mind 
ez irányról tanúskodnak. Mondják, hogy ez az Akadémia gyermekkora volt: és 
valóban, azóta mind a sajátképi nyelvtudomány örvendetes fejleménynek indult, 
s elfoglalta megillető helyét az európai nyelvészet teçén ; mind a tudományok 
különböző ágaiban, új erők, jeles szakférfiak bevonásával, erősödött az Akadé
mia, úgy, hogy ma már sokkal inkább érdemli, mint ama kezdő korban, t u d o 
m á n y o s  nevét.

Azonban, Tekintetes Akadémia, tisztelt Közönség! Vájjon a nyelvre nézve 
tesz-e annyit e tudományos intézet, a mennyit e szakbeli tagjai jókora számához
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mérve tehetne, és tekintve a szükséget, teniiie talán kellene is? Oly biztos-e már 
nyelvünk gyakorlati fejlődése az irodalom terén, hogy bátran eg y sek  ôirikeriÿé-' 
nek s á felkapó divatnak hagyhatjuk további folyamatát ? TekintSühk1 szélyé^ 91 
Naponként ezer meg ezer újságlap, évenként szaporodó könyvek tömege dlórdjuA ' 
szét, Kárpátoktól Adriáig, a szemenszedett germanismusok újabb meg újabb pél
dányait, megzavarva, megvesztegetve magát az ös-ép vidéki társalgási nyelek' 
is. Nem az idégen szólások ama nemesebb fajtáit értem, melyeket műviéig kfe, 
művészi czélból hódít meg a nyelvnek, hol szűkét látja, hol kiváló dfszísiel al
kalmazza ; értem a gondatlanság, a majmolás, a divat.szándékos ferdítését vágy 
akaratlan sikamlásait, a, ragadó mételyt, melytől ! ide s tova senki sém ment1/  
mely a nyelvérzéket, bármi badar szólás iránt, tompa közönybe ejti, s a fégi jó 
magyar szólamokat kiszorítván, csendes halálra kárhoztatja. íme én. tisztelt 
hallgatóság, ime én magam, ki folyvást törekedtem megorzeni magyarságomat,' 
nem hosszú éltem folytán, gyermekkori emlékeim közt. néha oly szófordulatra 
bukkanok, mely akkor közkeletű volt, s ma már engem is meglep szökatlansága' 
által. íg y  van; szavaink, szólásmódjaink, s ezek mindén oly árnyalata,1 nielÿnek 
megfelelő nincs a gondolatainkat irányzó idegen nyelvben, lassanként elhalnak, 
kivesznek; szókötésünk velős rövidsége szükségtelen körülírásokban mállik Szét ;

; . ■ < ' 4 1 *. ; a » >! ; j  , ! 1 > ’ ! 0 1 ■ J ’ ; ■ ■ ■ °  - t i ■ /
szórendünk zavarba jő ; s a feloszlás processusa immár nyelvtani alakjáíiikht is 
megtámadta: nincs még egy évtizede, mióta — hogy többet ne említsek — i i -  10 
gédigés szenvedő forma kapott fel köztünk. És az Akadémia , vagyis nyelvosz- : ’il! 
tálya ennek, minden figyelmét a nyelv elemzésére, hasonlításba fordítva, kicsi- 
nyelheti-e többé, mint nem tudományost, a mi a nyelv gyakorlati ha^zúálata 
körül történik, vagy megelégedhetik-e egyes pályamű bírálásával, ëgyeè nágy 
jutalom odaítélésével oly szépirodalmi dolgozatnak, mely nyelvi oldalról is érde
mesnek mutatkozott? Én azt hiszem, hogy a szépirodalmi szak, mely most jó
formán azt sem tudja, mi dolga e tudományos Akadémiában, volna hivatva a iiyelv 
gyakorlati használatának ellenőrzésére; hívatott arra, hogy compact, szervezett 
munkásság által gátot vessen a rohanó áradatnak; miután a létező szépirodaim 
társaság se kellő anyagi eszközök birtokában nincs, se nem fordíthatja csupán a 
nyelvi oldalra figyelmét.

Bocsánat e kitérésért, melyben nem az Akadémia tisztviselője, hanem 
egyik tagja bátorkodott felszólalni, élvçn ez alkalommal, hogy gyenge s'záVa e 
magas helyről messzebb hallassék. Es most folytatom rövidre vont hivatalos x 
jelentésemet. ,, qoiltcU^ <b bimn biosb pifiooin

t| ¿ • j
A P h i l o s o p l i j a i  o s z t á l y  működése, tagjai gyér számával állott arány

ban. E mérsékleti számból is egy kitünőleg munkás tagját, ádáz betegség által, 
elveszítvén, nem csoda, ha gyűrűitek ülésein az előadások.1 Mindazáltal,- eleinte 
Pur g s ta l  1er r. t. — „az ideal-realismus érvénye “ — majd E r d é l y P r .  t! ?
„A bölcsészet története Magyarországon’̂ ; — Gr re, g ü s s  Ágost rAt. „A fátsÉ -
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dalmifeüsőség* ; H o r v á t h  Cyrill 1.1. „Aphilosophiai módszer*— és B r a s s a i  
r. t. .„A módszerről* tüntetik fel az osztálybeli, mozgalmat ; s N a g y Márton 11'

• ’ TiV aurrfrífilud ">l'íl!i'J7si‘>Ui ÜX0V1 *:a gyermeknöveMs terén.
A T ö r v é n y t  u d o m á n v i  o s z t á l y  ez évi előadásait is ama korszerű 

irány jellemzi, mely az épen napirenden levő szqkbeli foltosabb kérdésekkel 
foglalkozván előkészíti azokat a törvényhozás és társadalom, számára. „A föld
birtok statistikájà Magyarországon** (Kőnek).; — „a bankügy! elméleté* éé „a 
Peel-acta^ {Weül nge r )  ; — „a képviseleti állam az újabb politikai elméletek 
szerint* ( Kan t  z) ;  —  „az uzsora-törvényekről* ( Sz i nová c z ) ;  — . > j ^nemzet- 
gazdasági és társadalmi tudomány* (Kelet i ) ;  — „az állam kötelessége a mű
vészet iránt* ( Gr e g u s s  A.) mind idevágó korszerű fejtegetések. Csupán egv 
..tanulmány a római jog körül* ( Vé cs ey  tr.) s egy „emlékbeszéd Ré es i  tag 
fölött"’ (Pau 1er) esnek kivül e körön.

A t ö r t é n e t t u d o m á n y i  mozgalom, mind az osztályban,.i mind az 
állandó bizottságban, hazánk múltjának felderítésére szorítkozott. Kezdve a ró
mai koron, hol a régi „Aquincumról* hallottunk fejtegetést ( K a r a c s ő  ír) ; — 
„a Lech-parti vëèzedélem* (P o d h r a d c z k y) ; — „a várrendszer* (X a g y  
Iván); — jn  perdöntő bajvívások* (Pes t y) ;  — „Stibpr Vajda* és „Száva-Sz.- 
Demeter város története* (Wenzel ) ;  — „Zboró vára* ( K u b í n y i  F.Y;—

N N J  J  7

„Rákóczi Ferencz testőr serege* — ( Tha l y ) ;  — a „Hóra-világ* ( S z i l á g y i  
F.) voltak különösén megvilágítva. Történelmünk kútfői meghatározását, vagy 
ismertetését nyertük ezekben; „Anonymus időkora* ( Mát yás ) ;  —^,Baronyai 
Decsi János ismertetése* (Told  y); — „Rozsnyai Dávid élete és munkái* (Szi
l á g y i  S.) ; — oklevelek bemutatását ezekben; „Csepcsányi Vendel úr ajándé
kozta 3 codex* (W e n z e 1) ; — „ Vitnyédi leveleiből IV-dik közlemény* (F a b ó.) 
Végre történeti emlékeinkkel kapcsolatos útleírást ebben: „Rodosto, Nicomedia. 
G alata * (K u bd n y i F . )V u u - A i y i x . ;

A történelmi bizottság ez évi kiadásai: V e r a n c s i c s  VII-dik köteté
o  i  \  7  /J S 7  O ^ 1' t *’ 1 • 1

{b z a 1 a y) ; — F o r g á c h F erencz magyar históriája (M a j e r Fidél s T ö 1 d y) ;
De esi commentárjai (Toldy) ;  — „Tököly Naplója* ( Tor ma  K.) és 

végre F e h é r  György magyar történelmi okmánytárának Betürendi Tárgymu
tatója (Czinár . )  Sajtó alá készen állnak : „Szamosközi Története* (Toldy) ;

II. Rákóczi György, Barcsai Ákos és Kemény János fejedelmek korára 
natkozó levélgyújtemény S z a t h m á r y  Károlyt; — Borsai Nagy Pál és 
Szaniszló Zsigmond krónikáik (T orm  a Károly) ; — Tököly Im re, Sándor 
Gáspár és Bay Mihály naplóik ( l1h a íy j ; — Arpádkeri Okmánytár Vl-dik kö
tete (Wenze l ) ;  — Verancsics VHI-dik kötete ( W e n z e 1) ; —* Brutüs fi. és 
III. kötete (Toldy) ;  — Rozsnyai Dávid Hagyományai ( S z i l á g y i  S.) ; ■
Budapest Helyrajzi tötféM'é,' R ü p p Jakabtól, sajtó alá ment.

Az a r c h a e o l o g i a  terén úgy a római mint a középkori régiségtant
2*
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képviselve találjuk. Osztály-előadásokon „arómaiakvédrendszere" (Rómer) ;  — 
„a beél-háromkúti apátsági ( I po l y i ) ;  — s „a pécsi székesegyház" ( He n s z í 
ni a n n) tárgyaltattak ; a bizottság, mind utazások, mind gyűjtések által, sok ol
dalú munkásságot fejtett ki ; és „Közleményeinek" tartalmas VI. kötetén kivül 
megindítá „Műrégészeti Kalauzát," mely alapos tájékozó munka e már-már 
kedvencz tudomány számos barátinak méltán ajánlható.

A S t a t i s t i k a  köréből ez évi osztály-előadásokon leginkább hazánk 
„közoktatási Statistikája" (S eh v a r  ez Gry.) ; — továbbá „közlekedési eszkö
zeink^ ( Hunf a l  v y J.) voltak képviselve; mig a bizottságban szintén ezek : 
jelesül „a katli. népiskolák tanügye" ( B a r si); — „Magyarország állami és 
országos utai" (Fest ) ;  — továbbá „a földbirtok statistikája Magyarországban1,4 
(Kőnek) ;  — „bányászati viszonyaink" ( H u n f a l v y  J.); — „az iparos neve
lés" (Kelet i )  ; — „a bankügy elmélete" (Weni nger ) ,  s egyebek, szolgáltak 
fejtegetés tárgyául, melyek a bizottság „Közleményeinek" három új füzetében 
feltalálhatók.

A m a t h e m a t i k a i  és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  körében az ez 
évi előadásokon a t e r m é s z e t r a j z  volt túlnyomó. N ö v é n y t a n i  értekezé
seket hallottunk : „a cuscuta fajról“ (D o r ner ) ;  — „a hársfáról" ( K u b í n y i  
F.); — „a szepesi moszatokról" ( K a l c h b r e n n e r ) ;  — „éjszaki Magyarhon 
lombmohairól" ( H a z s l i n s z k y ) ;  a l k a l m a z o t t  növénytaniakat : „a bur
gonya-betegségről" (Entz) ;  — „a növény-életi ismeretek alkalmazását a nö
vény-iparban" ( Pól ya ) ;  — á l l a t t a n i t :  „a magyarhoni egyenes-röpüekről“ 
( F r i v a l d s z k y  János); é l e t t a n i t :  „omne vivum ex ovo" (Pólya) ;  — 
f ö l d t a n i a k a t :  „Tokaj Hegyalja viszonyairól" és „a Fertő száraz medrében 
tett nyomozásokról" (Szabó József). V e g y t a n i  előadás volt: „az ozon-kép- 
ződésről" és „a polhorai sós forrás elemzése" (Than),  és szintén e körbe vágó- 
lag : „a borok gallisatiója" (Ént  z.) Az orvostan különböző ágait világosító ér
tekezések: „a hagymáz oktana" (Rózsay) ;  — „a féloldali ideges főfájás" 
( F r o mmh o l d )  ; — „két új szemmérészeti mód" (J e n d r á s s i k) ; — „a köz
egészségi tudomány mai állása" ( Ma r k u s o v s z k y . )

A p h y s i k a  terén következő előadásokat említhetünk: „észleletek a 
Duna hőmérséke körül" s „a tágulás törvénye, névszerint a víznél," továbbá 
„toldalék az utóbbihoz" (Gr re g  üss Gyula); — „a villany-delejesség erőmutani 
alkalmazása" (Mar t in) ;  — „a mechanikai hőelmélet általános egyenletei" 
(Szi ly) ;  s „a tapasztalati képletek egyik átalános alakja" (G re g  üss Gy.); 
— Az alkalmazott m é r t a n  köréből: „Magyarország álladalmi és országos 
útai" (Fest ) ;  s „Mértani és közgazdasági tanulmányok a tervezett pesti Duna- 
csatorna kivitelér ől" (R e i 11 e r.)

Megjelent nevezetesb munkák : B r a s s a i  Euklidese ; s az Évkönyvekben 
F r i v a l d s z k y  r. t. Jellemző adatai Magyarország Faunájához ; ugyanott dr.
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B a l a s s a  tiszt, tag munkája „A képző műtétekről,“ mindenik, kivált az utóbbi, 
számos, művészien kivitt ábralappal.

A mathematikai és természettudományi bizottság, feladataiban részint 
utaztatás, részint felszólítás, segélyezés által törekedett czélt érni. — Utaztak, 
hazánk delejes viszonyait vizsgálva, S c h e n z l  tanár és K r u s p é r  b. tag; nö
vénytani utazást K a l c h b r e n n e r ,  föld- és talajtanit S z a b ó  J. tagok tettek, 
s ez utóbbi az Ungmegyében történt meteor-esés közelebbi körülményeit szemé
lyesen vizsgálta meg. Több kőzet vegytani elemzését B e r n á t h  József tanár 
hajtotta végre. A meteorologiai és magnetikai észleleteket Budán folytatta 
S c h e n z l  tr. — A bizottság múlt évi kiadványai „Közleményeinek^ IV. tar
talmaskötete; s a  „Légtüneti észleletek££ új organum I. kötete( mely M a y e r  
Lambert utolsó budai csillagász jeles észleleteit hozza.

A közelebbi nagy gyűlés óta két rendbeli pályázat sorsa dőlt el. Az 
1866-diki gróf Teleki József-féle drámai jutalmat, viszonylagos becsénél fogva, 
Z i c h y  Antal „A nagyság átka££ czímü szomorujátéka nyerte ; az ugyanazon 
évi gr. Karácsonyi-jutalom, méltó pályamű nem létében, kiadatlan maradt. — 
Az e nagygyűlésen odaitélt jutalmakról, valamint az újonnan hirdetett pályáza
tokról, a t. Közönség még e köz ülés folytán értesülni fog.

Jelentésem szomorú része következik. Halál általi veszteség-eink a múlt 
évben mind számra, mind súlyra nézve, aránytalanul nagyok. Nem kevesebb, 
mint kilencz tagot gyászol azon évről, s egyet már a jelenről is, az Akadémia. 
Végzetszerü jóslatként, már az év elején (jan. 10.) maga intézetünk fáradhatlan 
elnöke nyitja meg az elköltözendők hosszú sorát. Azok után, mik g r ó f  D e s -  
sewffy Emil érdemeiről, e helyen, csak kevéssel ezelőtt mondattak, vakmerő
ség volna a költőként, „az ő dicsőségét elmém hiányával meghalványítani.“ 
Mindnyájunk szivében hangzik az ismeretes mondat : m o n u m e n t u  m quae -  
r i s?  c i r c u m s p i c e !  — F ebruár 17-én Ki s s  K á r o l y  mathematikai osztály
beli rendes tagot, a hadtudománynak Akadémiánkban egyik, majdnem egye
düli, mivelőjét kelle elbocsátnunk a halandóság útján ; s még ugyanazon hó 
28-án Gaa l  J ó z s e f  vidor szelleme vált meg tőlünk. Május 21-én az igazgató 
tanács fosztatott meg egyik díszétől, herczeg E s z t e r h á z y  P á l  bán, kinek Aka
démiánk körüli érdemeit szintén nem kell messze keresnünk, s ki történettudo
mányunknak is nevezetes szolgálatot tőn egyik jeles őse életrajzának kiadása 
által. Következett Z s a r n a y  L a j o s  superintendens, nyelvosztálybeli 1. tag, ki 
junius 13-án, itt Pesten, húnyt el; következett (augustus 17.) Z á d o r  G y ö r g y  
törvény tudományi osztálybeli rendes tag; kinek neve azonban, Akadémiánk 
hajnalán, ama nagy nevekkel áll szoros kapcsolatban, melyek nyelvünk aesthe- 
tikai fejlődése körül csoportoznak. A fővárosban dühöngött vész (september 9.) 
C z u c z o r  G e r g e l y t  szemelte ki első áldozatnak körünkből ; ily áldozat árán
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kímélve meg bennünket továbjbi düláöaitéj^ '> Optobej.’ : 19-én a bíboros főpap, 
herczegprimás S c i t o v s z k y  J á n o s  halálával terült ki az országos gyász, mely 
Akadémiánkat is oly közelről érdekelte,, benne igazgató tagját gyászolván; s az 
év utolsó hónapja sem engedé el,szomorú adóját* megfosztván bennünket (déc. 
7.) P a l u g y a y  I m r e  történettudományi osztálybeli I. tagtól. Végre inár á jelén 
év is megkezdd ritkítani sorainkat: folyó hó 20-ka elragadó tőlünk C s á n y í  
D á n i e l  mathematikai osztálybeli lev. tagot s a debreczeni főiskola tanárát ; kinek 
elhuny tát most van első szomorú alkalmam bejelenteni.

De mind e nagy veszteségeink felsorolása után, ezúttal oly kellemes 
helyzetben vagyok, hogy vigasztalásul, nyereségeink megemlítésével zárhatom 
be jelentésemet. Három derék tagját Akadémiánknak adta vissza a legmagasb 
királyi kegyelem : P u l s z k y  Ferencztiszteleti, R ó n a y  J á c  z i n t  levelező és 
legközelebb H o r v á t h  M i h á l y  rendes tagok, a hontalanság keserű évei után, 
ismét helyet foglaltak közöttünk.



EMLÉKBESZÉD ID. BABTAL GYÖRGY FÖLÖTT.
PAULEIi TIVADAR R. TAGTOL.

Tisztelt Gyülekezet !
Mindinkább ritkul azon férfiak száma, kik országos átalakulásunk, nem

zeti ébredésünk első tényezői és tanúi, tevékeny részt vettek intézetünk alakítá
sában, eredeti szervezésében.

— ----- - Omnes una manet nox
Et calcanda semel via leti.

Kitűnő helyet foglalt el azok sorában, jogtörténelmünk alkotója: Bele- 
házi idősb B a r  ta l  G y ö r g y ,  ki a múlt évet megelőzött ősz elején fejezte be, a 
haza és tudományosság ügyének szentelt életének érdemdús pályáját.

A boldogúlt egyike hazánk ama jeles fiainak, kik önerejükre támaszkodva, 
fényes családi összeköttetések nélkül, emelkedtek a megyei és országos hivatalok 
magasabb polczára, hivatása számos teendőitől szabad óráit, ritka buzgalommal 
a komoly tudományok művelésének szánta ; a gyakorlati élet tanúságait és ta
pasztalatait azok javára értékesítvén^ és viszont azon kevesek közé sorakozik, 
kinek T o 1 d y n k szerint : „fejét a polgári cserkoszorú mellett az irodalmi bo
rostyán fedezi^, azon kevesek közé, kik miután nemzeti dicsőségünk öregbíté
séhez, önnön tetteik által járultak, utóbb annak örökítését, fényes múltjának fel
derítése által tűzték ki alkonyodé életnapjaik dicső feladványául.

Ezen nagynevű férfiú, kinek Akadémiánk sokféle czímen, mint alakító 
választmánya, igazgató tanácsa és utóbb törvén y tudományi osztálya tagjának, a 
tisztelet és elismerés adójával tartozik, emlékének megülésével megbízva, mélyen 
érzem ebbeli feladatomnak súlyát.

Távola boldogúlt statusférfiú tevékenysége azon terétől, melyen érdemei 
fény bogiárának szerzé legékesebb díszét, jobbadán csak tudományos működése 
méltánylására, kiemelésére szorítkozhatom.

Bátorított mindazáltal e megbízás elvállalására intézetünk rendeltetése 
és jellege, mely társai múltjának ismertetését leginkább irodalmi szempontból 
igényli; bátorított a boldogúltnak megtisztelő bizalma, melyben munkálatai elő-
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adása, közzétételére nézve, ismételve részesített, — nemcsak bátorított, hanem 
kötelezett arra a tisztelet, a legbensőbb kegyelet érzülete, melylyel árnyéka iránt 
viseltetem, valódi atyai kegye, rokonszenve és hajlamának személyem iránt ta
núsított számos jele, melyeknek hálás emlékezete, mig élek, eltörölhetlentil szi
vembe vésve marad.

Non ego si biberem securae pocula Lethes,
Excidere haec credam pectore posse meo. (Ovidius).

Megkísérteni tehát, habár csak fővonásaiban, rajzát adni a megdicsőűlt 
sokoldalú tevékenységének, kiről méltán mondhatni:

Dignum laude virum Musa vetat mori. (Horat.)

Beleházi idősb B ar ta l  G y ö r g y ,  született 1785. Szentgyörgyhava 
24-én Füssön Komárom megyében, hová édes atyja Miklós, mint neje Kajdacsy 
Katalin lakhelyére, a Csallóköz pozsonymegyei részéből költözött ; ősrégi, az 
idők viszontagságai által sokat szenvedett nemes családból*), mely eredetét a 
XII. században élt királyi perestoldó B ú z á d  és fia B e l u d - r a  oklevelesen ve
zeti vissza, kitől Beludkarcha vagy Beleházának nevezett ősi törzshelyére, Ra- 
decz István egri püspök és kir. helytartótól 1580. Szentivánhó 2-án nyervén új 
adománylevelet, annak, és pedig 1253. évben körülírt határai szerinti birtokában 
ma is van.2)

A hatodik évében, édes atyja kora halála által, árvaságra jutott gyer
meket, nagybátyja K u l c s á r  Tamás, pozsonymegyei csallóközi főbíró, és neje 
B a c s á k  Borbála, saját magzataik nem lévén, fiókként fogadák házukhoz, sép 
oly gondos, mint körülményeinek megfelelő nevelésben részesíték.

Az elemi és alsóbb gymnasiumi osztályokat Pozsonyban, H y r o s  Samu 
kegyesrendi áldozár és igazgató, az időben a legjelesebb latin szónokok egyiké
nek felügyelete alatt végezte; itt vetette meg alapját ama jártasságának a latin 
nyelvben, mely utóbb a classicus írók tanulmányozása által bővebben kifej
lesztve, mindenkor kitűnő' sajátságaihoz tartozott; — a két felsőbb osztályt 
1799—1801. évig Nagyszombatban tanulta, hol jeles szorgalma, különösön kö
rött beszédű dolgozatai által, nem csak tanítói figyelmét vonta magára, hanem a 
költészetet kedvelő gymnasiumi igazgató B a k y F erencz nyilvános dicséretében 
is részesült, midőn tanítója azon feladványát, hogy az akkor változó szerencsé
vel folyt franczia harczok végdiadala mégis Ausztriáé lesz, következő sikerült 
versezettel oldotta meg :

Gallia iám cesset fluxos iactare triumphos,ofctti . . .  r
Lilia nidus erunt, Austriae alauda tuus.

V) Magy. Akad. Értesítő 1859. 52. 1.
- j  I. ok.  i .—  Csallóköz tört. vázlata 23. 24. 1., 1. jegyz.

-bio itilfilMnufri nov
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Tanulmányai mellett szorgalmasan a hazai irodalom termékeivel fog- 
lalkodott, és a nagyhírű D u g o n i t s  m u n k á i  képezék „első olvasása
örömét. “ *)

A bölcsészeti és jogi tanfolyamot 180 V2—1805-ig a pozsonyi királyi 
akadémiánál kitűnő sikerrel hallgatta, mindenből jeles, a magyar történetből és 
legtöbb jogi tantárgyból a jelesek első helyére érd emesült ; tanárai közül a tör
ténelmi munkáiról nevezetes B e l n a y  György Alajos, a külföldön is nevet szer
zett mathematicus H a d a l y  Károly, a világos előadási modora és geniális fel
fogása ált al kitűnő statisticus Mé s z á r o s  Mátyás, kit ,,az akadémia akkori dí
szének44 mondott, és a hazai jogból Kelemen kedvelt tanítványa, a szép tehet
ségű H a j n i k  Pál, az elsőn kivül mindannyian utóbb egyetemünk tagjai, voltak 
a nevezetesebbek; kikről mind élő szóval, mind irataiban, mindenkor hálás elis
meréssel nyilatkozott.2)

Tanulmányai bevégzése és a szokásos évi joggyakorlat után, királyi táb
lai jegyzőnek esküdött fel ; előbb Grhiczy Józsefszemélynöki itélőmester, majd 
U r m é n y i  János királyi táblai előadó bírónak irodai kiadója lévén, már ezen 
alkalmazásában ama buzgóságát,ügy- és rendszeretetét bizonyítá, mely őt egész 
életén át j ellemzé ; e két főnökével jelen volt az 1807. évi budai, és 1808. évi 
pozsonyi országgyűlésen, melyek elsején a polgári törvénykezés körébe vágó 
fontos törvények, másodikén a közjogilag oly érdekes nemesi felkelés és bandé
riumok ügye tárgy altatván, bő alkalmat nyert ismeretei gazdagítására. Figyel
mét és részvétét a tanácskozások folyama iránt, mutatja amaz élénk érdekelt - 
sége, melylyel még agg korában, azok nevezetesebb részleteiről, különösön 
egyik nyílt levelében az 1808. évi országgyűlés azon lelkes jelenetéről emlékezett, 
midőn annak, az országos kívánalmak ügyében kelt ,,In hac communi omnium 
populorum calamitate44 szavakkal kezdett hires felírásának „october 29. lett pe- 
csételtetésén az ősz atyák tisztes arczairól örömkönyek hömpölyögtek, a jelen 
volt akkori iíjak közül pedig egy sem volt, mint irá, ki ezen felirást még az 
nap könyv nélkül ne tudta volna.443) A mellett szorgalmasan folytatta olvasmá
nyait s a classicus irók tanulmányozását, kiknek munkáiból többet, nevezetesen 
Seneca Providentiáját is, magyarra fordította.

Ily módon elkészülve, elméletileg és gyakorlatilag kiképezve, tette le 
ügyvédi vizsgáját; s 1809. év február 12-én ügyvédnek eskettetett fel. Nem lévén 
szándéka e pályán állandóan maradni, a megyei szolgálatra határozta el magát, 
s 1810. év Szentgyörgyhó 9-én Pozsony megyének tisztújító székén, gr. P á l f í y  
Lipót főispányi helytartó által, másod aljegyzővé és levéltárnokká, hét év múlva

!) Magy. Tudom. Értekező I. 2 9. 1. 1. jegyz. 
¿) Új Magy. Muzeum 1858. I. 358 1.
3) Új Magy. Muzeum 1858. 358. 1.
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pedig 1817. évben, az alispánynyá választott Ma j l á t l i  György helyébe, fő
jegyzővé neveztetett.

Ha már eddig is fényesen igazolá a tehetségeihez kötött reményeket, 
most még bővebb tere nyílt azok kitüntetésére ; mint a megye nézetei és határo
zatainak szóval-tollal tolmácsa, ügykezelésének főtényezője, mindenben Horácz 
dicséretére :

Est animus tibi, sunt mores, est lingva fidesque, 
érdemesnek bizonyult, miért is, midőn M a j l á t h  György alispány gróf C zi- 
r á k y  Antal kir. főbiztossal, albiztosi minőségben az úrbéri viszonyok vizsgá
lata és rendezése végett Erdélybe távozott, a megye közönsége őtet, a nevezett 
alispány előtt folyt perek, majd 1822. évi márczius 20-án minden visszahelyezési 
ügyek elintézésével bízta meg ; 1823. kisasszony hó 4-én pedig kir. helytartóta
nácsi tanácsossá előléptetett tiszti elődje helyett, általános felkiáltással első alis
pánynyá választván, egyes szóval azon polczra emelé, melynél saját szavai sze
rint „már nagyobbat, szebbet nem adhatott” 1); és így e széken is a nagyhírű 
M a j l á t h  közvetlen utódjává tette, kihez mindenkor a tisztelet, hála és legben
sőbb barátság érzületével ragaszkodott, kit Nepos Atticusa és Tacitus Agricolá- 
ja mag}rar teljes liasonképének nevezni szokott és szeretett.

Ezen választása által, melyet „élete legfőbb és elvárhatatlan dicsőségének” 
mondott2), az ország, terjedelme, nemességének nagy száma, birtokos családjai 
fénye és történelmi múltja által egyik legnevezetesebb megyéjének élére állítva, 
nagy fontosságú hivatása, kormányzói, tisztviselői és bírói körét oly bölcseség- 
gel, buzgósággal és igazsággal teljesíté, hogy az összes megye közvéleményét 
tolmácsolá irodalmunk veteránja Döme Károly kanonok, midőn 1824-ben hozzá 
intézett kedélyes névnapi köszöntőjében éneklé :

„Dicső napod feltüntében,
Eltűnésed hasztalan.

f
Érdemeid nagy fényében,

Neved lappanghatatlan.” 5)
E hivatalában szerzett bokros érdemei közül kiemelendőnek tartom, 

hogy buzgósága befolyásának, a megye egyházi és világi rendei bőkezű hozzá
járulásával sikerült, a nagyszombati ízletes külsejű és czélszerü berendezésű me
gyei kórházat, 1825-ben létesítni, mely még most is nyolczvannál több beteg
nek nyújtván ápolást, állandósítja az alapítói emlékén nyugvó hálának áldá
sát ; továbbá, hogy családja ősi fészkében Egyház-Karcsán, sz. Bertalan már a 
XIII. század okleveleiben említett utóbb romba dűlt templomának régebben

*) Magy. Tudom. Értekező I. 125. 1.
-) Ugyanott 125. 1.
3) Új Magy. Múzeum. 1858. I. 150. 1.



EMLÉKBESZÉD ID. BARTAL GYÖRGY FÖLÖTT. 1 9

kezdett, de soká abban hagyott újjáépítését R u d n a y  Sándor kerczegprimás és 
K l u c h  József nyitrai püspök kiváltképi segedelmével, Isten dicsőségére, a tős
gyökeres magyar derék karcsaszéli nép lelki épülésére, a bőkezű adományozók 
s saját nevének örökítésére, szerencsésen bevégezé.

Új tere nyílt tevékenységének, midőn a felséges uralkodó 1825. Szentja- 
kabhó 3-án Bergamóban kelt királyi meghívó levele által, tizenhárom évi időköz 
után Szentmihályhó 11-re Pozsony városába országgyűlést hirdetett, melyre Po
zsony megye rendei Kisasszonyhó 16-án egy lélekkel és szóval bizodalmuk újabb 
fényes jeléül első követjöknek választék.

Mint olyan,régi gyakorlat szerint, a kerületi üléseknek első heti elnöke, 
ő nyitotta meg azoknak tanácskozását, s a rendek osztatlan bizalma által, a du- 
náninneniek közül a kerületi jegyzőség fontos teendőivel felruházva, jeles tehet
ségei és alapos ismereteinél fogva csakhamar az alsó táblának vezérszónokai 
közé emelkedett.

Nem volt fontosabb tárgya ezen nevezetes országgyűlésnek, melyet ala
pos, a törvényesség szellemétől áthatott hozzászólása, a dolog velejéből merített 
okoskodásai által fel nem világosított ; indítványai, módosítványai egyszerűéi 
többször az alsó táblai, sőt vegyes ülésekben is, döntő hatásúak, elhatározó be
folyással voltak a fenforgott kérdések elintézésére ; hajthatatlan kitűzött czél- 
jára, az ország törvényes igazainak megóvására nézve, az annak sikeresítésére 
vezető eszközök választása körül, azon mérsékeltséggel és ildomossággal járt el, 
mely a szándok tisztaságának, a viszonyok bölcs és érett megfontolásának ered
ménye és bizonyítéka, a költőnek a honszere tétről mondott szavait mindenkor 
követi irányelvéül :

„Tégy érte mindent : éltedet 
Ha kell csekélybe vedd ;

De a hazát könnyelműen,
Koczkára ki ne tedd.“ (Vörösmarty.)

Ezen irányban látjuk őtet, az országgyűlés kezdetén, mely mindenek
előtt az ősi alkotmánynak biztosítását, a múlt évek eseményeiből eredt sérel
mek orvoslását ismerte főhivatásának, szilárdul azok előleges felterjesztéséhez ra
gaszkodni, a nélkül, hogy a királyi előadások tárgyalásának útját akarta volna 
szegni1); az e tárgyú feliratra leérkezett válasz folytán súlyosbulván az aggo
dalmak, növekedvén a nehézségek, a nádori közbenjárás meleg szószólójaként 
lépett fel2), mely rövid idő alatt a legteljesebb sikertől koronázva, a fejedelem
nek történetileg nevezetes példátlan engesztelő nyilatkozatára, az ország sarka
latos jogai újabb elismerésére és megerősítésére vezetett.

') 1825. oct. 14-ki ülésben.
2) 21. ülés nov. 20.

3 *
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Nagyszámú beszédjei közül, melyeket a Napló akkori szerkesztési mód
jánál fogva, csak kivonatban bírunk, az előleges sérelmek során, a papi rend 
díjaztatása és a só árának felemelése körül mondottak, amaz a királyi kegyúrság 
jogának történeti fejtegetésénél, ez utóbbi az adónemek közgazdászati méltatá
sánál fogva nevezetesek; a magányosok pénzügyi viszonyai, az 1811. és 1812-ki 
ideiglenes rendeletekböl származott és már az 1811-ki országgyűlésen is nagy 
hévvel tárgyalt úgynevezett correlatiók nagyfontosságu ügyében, bő alkalma 
nyílt a hazai viszonyok és külföldi irodalom ismeretét tanúsító közgazdászati és 
pénzügytani nézetei kifejtésére *) ; ez alkalommal a törvényhozási és bírói hata
lom illetékességi körérö'l * 2), nem különben a visszakapcsolt Szávántúli részekben 
alkalmazandó feléledt jogról 3) (postliminium) tartott szónoklatai, tiszta status- 
férfiúi felfogásainak maradandó becsli emlékei.

A porták kiigazítási kapcsán, a jobbágy-telkeken élő nemesek megadóz
tatása, összeirása kerülvén szőnyegre, Bartal ezen a nemesség adómentességével, 
és így közvetve a haladás és igazság ügyével legszorosabb összefüggést!, messze 
kiható kérdésben, határozottan az összeirás és adózás kötelezettsége mellett 
szólalt fel ; velős fejtegetései ezen ügy fejlődésére a XVI. századtól kezdve, a 
XVIII. századi országgyűlések eljárására, az 1741. 8. tcz. eredetére és valódi ér
telmére, a taksás és portás helyek különbségére, a katonatartás alapjára, az or
szág adóajánlási joga gyakorlatára, szóval az adó szövevényes tárgyára neve
zetes fényt derítvén 4), a mint publicistikai és jogtörténészeti ismereteinek legbő
vebb bizonyítékául szolgáltak, úgy az alsó tábla legkitűnőbb jogtudósának 
országos hírére érdemesíték.5)

A nemzeti nyelv ügyében, mely ezen országgyűlés törekvései, Akadé
miánk megalapítása folytán, örvendetes lendületet nyert, Bartal minden alka
lommal azon melegséggel és határozottsággal szólalt fel, melyet e tárgynak 
szentsége és fontossága igényelt; és míg egyrészt bölcs óvatossággal, a nem- 
magyar ajkúak iránti kíméletet, külön arra czélzó módosítványokban, érvényre 
juttatni törekedett 6) ; tudománya és erélye teljes súlyával a nyelv különbségé
ből s a helyhatósági jogok túlterjesztéséből merített azon okoskodások ellen 
szólalt fel, melyek végkövetkeztetéseikben, a köz hazának egységét és épségét, 
mel}~ annak kapcsolt részeire nézve nemcsak az állam felségét jelképező szent 
koronában, hanem a törvényhozás, egyházi és polgári közigazgatás és törvényke
zés százados közösségében nyerte törvényes kifejezését, veszélyeztetni látszottak.7)

') 61. 80. 84. 130. 172. 173. 181. 205. 213. 226. ülés.
2) 171. ülés.
3) 182. ülés.
4) 111. 115. 125. 128. 162. 164. 170. 183. ülés.
5) Horváth M. Huszonöt év Magyarország történelméből. I. 150. 1.
6) 55. ülés. 1826. febr. 13.
’ ) 30. 56. 65. 66. 253. ülés.
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Nem kisebb részvéttel karolta fel a vallási, nevelési *), és nemzeti éle
tünk egyéb szellemi érdekeit, minek bizonyságául elégséges a pozsonyi vár 
helyreállítására vonatkozó nyilatkozatára hivatkoznom, midőn az országos ren
deket a régi kor emlékei fentartásának szükségére és nyomósságára figyelmez- 
teté, minthogy : „Az ősök emlékei iránt való tisztelet, méltán egyik főbb részét 
teszi a nemzeti érzésnek, holott a régi időknek ilyetén dicső maradványai már 
csak a magok tekintetével is gerjesztvén a hazafiúi indulatot, az ősök nagy tettei 
követésére legsikeresebb rugóképen becsültethetnek.a 2)

De nemcsak az országos tanácskozásokra szorítkozott Bartal tevékeny
sége ; majdnem minden az országgyűlés tartama alatt, annak ősi jellegéhez ké
pest mindkét tábla tagjaiból, a fontosabb ügyek előkészítése végett kiküldött or
szágos választmányok tagja lévén, munkás részt vett a rendszeres országos mun
kálatok előleges megvizsgálása, a sérelmek egybegyűjtése, a magányosok pénz
ügyi viszonyai rendezése, a magyar tudományos Akadémia alapszervezése, a 
Szávántúli részekben a franczia uralom alatti birtokszerzések, és a törvények 
szövegének megállapítása körüli, úgynevezett concertationalis tárgyalásokban3), 
részt az országgyűlés befejezése után az 1827-dik évi VIII. tcz. által kirendelt 
országos választmány munkálkodásában.

Ez utóbbinak feladata lévén, a nádor elnöklete alatt, az 1791. 67. foly
tán, az ország köz- és magánjogi viszonyainak átalakítására irányzott javasla
toknak megvizsgálását, időszerű módosítását eszközölni, Bartal különösen mint 
a közjogi és közigazgatási alválasztmánynak nem csak tagja, hanem tollvivője, 
jelentékeny befolyással volt ama törvényjavaslatok szerkesztésére, melyek az ősi 
alkotmány alapintézményeire az országgyűlés, kormányszékek, megyék, városok 
és kerületek rendezésére vonatkozván, hazánk legfontosabb életkérdéseit érdek
lék, s annak idején életbeléptetve, sok rázkódtatástól menthették volna meg 
sokat szenvedett hazánkat.

Ugyancsak azon végzeménynek, Akadémiánk megalapításáról szóló 11. 
tczikke, az ország nádorára mint Akadémiánk pártfogójára bízta az országos 
választmány által kifejtett elvek alapján, intézetünk szervezése iránti intézkedése
ket; az e czélra gr. T e l e k i  József elnöklete alatt, a négy főalapítóból, és hu
szonkét országos nevű tudósból alakított bizottmány tagjai közé tartozott Bartal 
is; az, 1828. márczius 15-től április 7-dikig eljárván megbízásában, társasá
gunk általa készített alaprajzát, rendszabásait és felállítási javaslatait, O Felsége 
1830. Sz.-Jakab hó 7. helybenhagyá ; minek folytán Akadémiánk azon évi Sz.- 
András hó 17-én Pozsonyban az ország köz örömére ünnepélyesen megalakult, 
és az igazgató tanácsnak a négy főalapító által kijelölt tagjai sorában Bartal is 1 2 3

1 ) 71. ülés.
2) 203. ülés. (Országgy. Jegyzők. V. köt. 98. 1.)
3) 14 59. 75. 84. 154. 195. 233. 260. 267. 268. ülés.
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helyet foglalván, intézetünkhöz, fenállása első perczétől, szorosabb kötelékkel 
fűződött, mely később még szilárdabbá, bensőbbé vált.

Időközben 1827. Sz.-Andráshó 2 7-én az országos hírű férfit, régi jóakarója 
s barátja M a j lá t  h György, mint akkori királyi személynök, itélőmesterének 
nevezte; e hivatalt közel két évig viselvén, 1829. Mindszent hó 7-én országunk 
nádora saját méltósága itélőmesterségével ruházta fel.

Mindkét állomásán, mint a bírói részrehajlatlanság példányképe, régibb 
érdemeit újakkal tetézte :

Insigne moestis praesidium reis,
Et consulenti. . . .  curiae.

Minélfogva 0  Felsége 1830. Boldogasszonyhó 29-én magyar királyi udvari taná
csosává mozdította elő, azon évi Pünkösdhó 25-én pedig az országgyűlési ügyek 
előadására jelölte ki.

Ezen kitűnő, de terhes hivatalában az 1830., 1832—36. és 1839 — 40. 
évi országgyűlések alatt részt vett hazánk, sőt a fejedelem különös bizalma 
folytán, gyakran testvérhazánk Erdélynek is legfontosabb közügyéi elintézésé
ben ; tollából folytak történelmünk eme nevezetes időszakának azon legfelsőbb 
helyről kelt okmányai, melyeket az országgyűlési iratok tartanak fel az utókor 
számára; neve ellenjegyzésével hirdettettek ki, az 1830., 1836. és 1840. korsza
kot alkotó országos végzemények ; neve ellenjegyzésével ez e l ső  m a g y a r  
nyelvű s szövegű törvények, mit a nemzetiség szent ügye körül kifejtett buzgó 
törekvései mindenkor legszebb jutalmának tekintett.

Hivatalos működésében, az országos közjogi ügyek előadásában szerzett 
egyéb érdemei, az ügykezelés természeténél fogva, ritkábban juthatván tágasb 
körök tudomására, egész jelentőségökben csak munkát ársai előtt ismeretesek ; de 
öntapasztalásom szűk köréből állíthatom, hogy azon időben, midőn a kapcsolt 
részekben ama mozgalmak első hullámzatai mutatkoztak, melyeknek horderejét 
oly kevesen sejtették, oly sokan jelesebb hazánkfiai közül is, a közönséges poli
tikai pártszínezet szempontjából tekintették, Bartal azon éleseszüséggel s alkot
mányos hűséggel, mely a viszonyok kellő fölfogása mellett, a fenálló jogok kö
rüli kérdések eldöntésében csak a törvényt és törvényes gyakorlatot ismeri 
irányadó szabályának, a százados köteléket biztosító intézmények, az azokhoz 
szító túrmezeiek ősi jogainak buzgó védőjének bizonyult, kinek tudománya s 
szilárdsága egyszerűéi többször áttörhetlen gátját képezte az ellenkező irányza
tok áramlatának, erős reményhorgonyát azon férfiaknak, kikre a nagy Z r í n y i  
szavai annyira illenek :

„— — — Mind magyar, mind horvát,
Igazán szereti, mert látjuk, hazáját.u

Kitűnő szolgálatai elismeréséül 1830. Sz.-Mihályhó 28-án a királyi koro
názás alkalmával aranysarkantyús vitézzé avattatott, 1833. Ptinkösdhó 23-án Sz.-
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István rendje keresztjével diszíttetett fel, 1846. Sz.-Jakabhó 2-án pedig e jeles 
rend kincstárnokává neveztetett ; több ízben magasb méltóságok, nevezetesen a 
királyi személynök ép oly díszes, mint nagy befolyású állásának elvállalására 
felszóllítva, azt mindannyiszor szerényen elhárítá, és míg ily módon kedvencz 
költője tanácsát követvén

Rectius vives, . . . neque altius 
Semper urgendo,

a külső fényt mellőzni és kerülni törekedett, nevének annál állandóbb emléket 
emelt azon nagybecsű jogtörténelmi munkájában, melyen közélete minden fo
kozatain át ernyedetlen buzgalommal fáradozott.

Kora ifjúságától hazánk múltja iránt a legélénkebb érdekkel viseltetvén. 
Karcsaszélén s tőszomszédságában a régi várjobbágyok, az érseki emberek in
tézménye, az országlakosok különböző osztályainak nyomaira akadt ; azok figyel
mét önkénytelenül a régi viszonyok bővebb vizsgálatára irányozták ; utóbb mint 
a megye levéltárnoka, főjegyzője, alispánya, mindinkább megismerkedett a me
gyék ős szerkezetével ; Székelyfalván, a Morva mentében, a hajdani királyi őrök 
(speculatorok) lakhelyén, Nagyszombat körül, annak új meg új maradékaira, a 
régi rendszernek kismérvű de legtökéletesebb képére talált; későbbi hivatása is, 
alkotmányunk történeti fejlődésénél fogva, őt gyakrabban ezen kutatásai foly
tatására vezetvén, örömmel mondhatá : „Nihil mihi tam gratulor, quam sic aeta
tem omnem degere potuisse, ut ab hoc rerum veterum hungaricarum studio 
nunquam penitus avocarer^ !). így készültek évek hosszú során át J o g t ö r t é 
ne l mi  C ominen t á r a i ,  melyeknek forrása: „A hála és tisztelet a hajdani 
ősök iránt, kik e hazát alkották1* 2 3) ; rúgóinak egyike pedig F e r e n  ez király 
óhajtása volt, „ki a magyar állam és egyház történelmének valahára leendő 
szerkezetét, és kiadását folyton folyva sürgette^ 5).

Szándoka, hogy azokat fenséges J ó z s e f  főherczegnek, félszázados ná
dori emlékünnepélyére szentelje, annak gyászos halála folytán meghiusúlván, 
I s t v á n  fiának, nádorválasztása alkalmával ajánlva, 1847-ben Pozsonyban latin 
nyelven bocsátotta közre4), leginkább azért, hogy a hazánk középkori viszo
nyaiból meríthető tanulságos adatok azoknak is jussanak tudomására, kik honi 
nyelvünket nem tudják.5)

Mig kevés számú elődjei e téren, jobbadán a források történetével foglal- 
kodtak, ő munkájában a bel- és külföldi kútfők itészeti választékos felhasználá
sával, az ország közjogi intézményei belső fejlődésének ép oly tanulságos, mint

1) Comment. I. 58 I.
2) Magy. Tudom. Értekező I. 125. 1.
3) Comment. I. 60. 1. Uj Magy. Muzeum 1858. I. 358 . 1.
4) Commentariorum ad Historiam status jurisque publici Hungáriáé aevi medii libri XV. Po- 

sonii 1847. III. kötet.
5) Comment. I. 63. 1.
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hazafias ihlettségü rajzát adá; és míg jogi intézeteink nemzeti eredetét, jellegét 
híven megóvja, más részt nem veszi kétségbe, hogy azok nem elszigetelten, ha
nem a szomszéd nemzetek, a nyugati művelődés befolyása alatt fejlődtek, s rop
pant terjedelmű olvasottsággal kimutatván az érintkezési pontokat, őseinket 
S a 11 u s t i u s dicséretére méltóknak bizonyítja : „Quod ubique apud socios ad 
hostes idoneum videbatur, cum summo studio domi exequebantur ; imitari, quam 
invidere bonis malebant.**1 2 3 *)

Az első kötetben a források bírálati előadása után, a kunok és várkúnok 
azon intézményeit fejtette ki, melyek a magyarok Ősrégi szerkezetére világot de
rítenek, e nemzetek rokonságának mindannyi bizonyítékai ; a vezérek korát sz. 
Istvánnak az ősi hagyományok lehető épen tartásával létesített nagyszerű in
tézkedései követik ; a második kötet az Árpádok, a harmadik a vegyes házbeli 
királyok korszakának közjogi állapotját, történeti hűséggel, összefüggésben ko
ruk viszonyaival tüntetik elénk.

Commentárai több állítására nézve eltérők lehetnek a nézetek, ellenke
zők a vélemények, de úgy hiszem teljes joggal mondhatni, hogy jogéletünk 
múltjára nézve sok kételyt mindenkorra eloszlatott, sok tévállítást örökre meg
döntött, sok igazságot rendületlenül megállapított; hazai irodalmunkat pedig 
korszakot alkotó munkával gazdagította, melyben „nem tudjuk, T ol d y sza
vaival élve, a vizsgálat terjedelmét és sokoldalúságát, a statusbölcsnek mély Íté
letét, csudáljuk-e inkább? vagy a római érzületet s lángolása daczára igazságos 
hazafiságot tiszteljük-e? melyek őt nagy Íróvá teszik.íí2)

Felséges urunk Y. F é rd  i nán  d e munkáért 1848. évi május 20-án gyé
mánt-gyűrűvel ajándékozta meg ; kitűnő becsét elismerték a tudománynak leg
illetékesebb szakemberei, kik közül gróf C z i r á k y Antal, E n d l i c h e r ,  gróf 
T e 1 e k i József, V i r o z s i 1, S z a 1 a y László, E, é c s i r e, külföldön a nagyhírű 
T h i e r r y r e ,  hivatkozni elégséges ; és hogy tágasb körökben csak néhány év
vel később talált kellő méltánylásra, és így nekem egy évtized múlva juthatott 
a szerencse, annak első kimerítőbb ismertetése által5), szerzője azon nagybecsű 
rokonszenvét kinyerni, melyet életem legszebb emlékei közé számítok, azt a ke
véssel megjelenése után bekövetkezett végzetteljes események rohama megfejt- 
hetővé, megfoghatóvá teszi.

E válságos idők küszöbén, Bartal a legfelsőbb bizalomnak újabb kitün
tető jelét vette, midőn 1848. márczius havában azon értekezlet tagjává nevezte
tett, mely az országgyűlésnek nagy fontosságú javaslatait tárgyalás alá vette, 
megvitatta, az adandó királyi válaszok tervezeteit megállapította ; utóbb a m. k.

0  Comment. I. 200 1.
2) Új Magy. Múzeum 1860. I. köt. VI. 1.
3) B a r t a l  György: Jogtörténeti Commentárjai. Új Magy. Muzeum 1858. I. Elsci czikk

65 — 91. Második czikk 264— 294. 1.
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udvari cancellaria feloszlatása után, herczeg É s z t é  r h á z y  Pál miniszter elő
terjesztésére, majus 8-án az ő Felségének fentartott és a hazát s örökös tartomá
nyokat közösön érdeklő ügyeknek kezelésével megbízott minisztériumhoz királyi 
álladalomtanácsossá és első osztályfőnökké neveztetett. Ezen az akkori viszonyok 
közt fölötte súlyos állásában a minisztérium feloszlatásáig, és pedig a miniszter 
lemondása, a státustitkár felmentése s eltávozása után, mint a minisztérium ve
zetője s főnöke, szakadatlanul folytatta törvényesen kiszabott foglalatosságait 
november 12-éig; ezen a napon vette a császári kir. főhadvezér rendeletét, mely 
őtet P l a t t h y  Mihály tiszttársával, hivataloskodásuk megszüntetésére, Bécs vá
rosa huszonnégy órai záridő alatti elhagyására utasítá ; kérésük személyes ki
hallgatásukért, hivatkozásuk törvényes állásukra és a függőben levő számos hi
vatalos tárgyak sürgős voltára siker nélkül maradván, és a cancellariai helyisé
gek zár alá vétetvén, az érintett utasítás ismétlése után 13-án eltávoztak, s több 
tapasztalt akadály után, csak 20-án Sopronyba érvén, az nap a történtekről utol
só hivatalos jelentését intézte az országgyűlés elnökségéhez, mely közel negy
ven esztendei hivataloskodásának zárkövét képezte.

A már most bekövetkezett események súlyát, közvetlenül s közvetve, Bar- 
tal is mélyen érezte ; elérkezettnek látszott az idő ; hol :

,,01y sok küzdés után 
Örvény és hullám közűi,

Segélni part felé,
Egy csillag sem derül.“ (Bajza.)

és „a tudós világtól, mint irá, elszigetelt, a könyvcsarnokoktól messze jutott“ *), 
közel hetven éves férfi, az ókor bölcseiként magányában új hévvel karolta fel 
ifjúsága tanulmányait, azokban s lankadatlan irodalmi tevékenység kifejtésében, 
kereste és találta vigaszát. Ezen munkássága, főleg Commentárai által szerzett 
halhatatlan érdemei elismeréséül , akadémiánk 1858-ban tizenegy évi szünet 
után tartott első tagválasztó gyűlésén, deczember 15-én törvénytudományi osz
tálya tiszteleti tagjává választá, igazgató tanácsunk pedig a haza és tudomá
nyosság körül érdemesült társa iránti tisztelete jeléül, ismételve akadémiánk má
sodelnökségi jelöltjei sorában legfelsőbb helyre terjeszté.

Ezen időben, részben tudományos folyóiratainkban, részben önállóan 
megjelent munkálatai : Commentárai kiegészítésére, Béla király jegyzője szemé
lye és hitelességére, a hún-magyar ős történelemre, mint főtárgyaira vonatkoz
nak, melyekhez még néhány más jogtörténelmi értekezése járult.

Az e l ső rendüekhez tartoznak 1852. évben megjelent „ Né há ny  
j e g y z e t e i  S z a l a y  L á s z l ó  M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t é r e " 2) s 1858.

*) Új Magy. Muzeum. 1858 .1 .362.1 .
2) Új Magy. Muzeum 1852. I. 403— 43 0. 1.

A K A D . É V K Ö N Y V . X I .  K . V I I I .  D .  -Jt
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hozzám intézett : N y í l t  l e v e l e 1), melyek elsejében az őstörténet fontosságára 
utalva, commentárjai több állítását, nevezetesen sz. István törvényhozási szán- 
dokairól, az udvarnokok intézményéről, a nádori és országbírói méltóság kü
lönbségéről, bővebben igazolja ; mig másodikéban, tekintettel némely újabb mun
kákra, névszerint Thierry Attilájára és Ipolyi Mythologiájára, egyes szakaszai
hoz kiegészítő pótlékokat közlött.

A má s o d  renditekre alkalmat szolgáltatott azon élénk irodalmi harez. 
melyet Béla király jegyzőjének hitelessége ellen, Di i ml e r ,  B ü d i n g e r, Röss-  
l e r ,  ir ók egész phalanxa, Se h 1 öz e r szellemében és irányában, újólag 
támasztott.

Bartalt, ki a jegyzőt M á t y á s  zágrábi prépost, IV. Béla kor látnokának, 
az utóbb Sajónál elvérzett esztergami érseknek, állítá, abban : „Nemzetünk becsü
letének egyik legéberebb őrét és bajnokát412) tisztelte, és hitelessége körüli vé
leményét eme szavaiban foglalta egybe : „Mihi quidem, si quod sentio veterum 
dicere verbis licet, unus ille est pro centum millibus445), a keletkezett vita annál 
közelebbről érdekelte, minthogy az érintett irók, a jegyzőnek hitelességét kivá
lóin g a hunmagyar rokonságra nézve támadák meg, azt általa csupán azért köl
töttnek mondván, hogy a magyarok foglalását a húnavar örökjog cziméveliga- 
zolja ; sőt R ö ssl er őtet mint a jegyző legbuzgóbb tisztelőjét közvetlenül is 
érinté ; miért is ,,M á so d ik  n y í l t  l e v e l é b e n  Bé l a  k i r á l y  j e g y z ő j e  
k ö r ü l 4 4 4) a kétségbe vett rokonságot az intézmények hasonlatosságából consta
tiez  ván, a jegyző hitelességét általában, különösen pedig az ősszerződésnek tör
ténetileg igazolt foglalatjára nézve vitatta ; — ez utóbbinak történeti igazságát, 
szövege minden pontjára nézve védelmezé : ,,A m a g y a r  v é r s z e r z ő d é s  és 
a : c s ík i s z é k e l y  k r ó n i k a 443), czímü 1859-ben megjelent értekezésében, az 
egyébiránt Anonymus megtámadói ellen, vele egy táborban küzdött S z a b ó  
Károly ellenében ; mig „Béla k i r á l y  h a l h a t a t l a n  j e g y z ő j é n e k M á 
t y á s n a k  ú j a b b  d i a d a l á r ó l )  írt munkálatában, a jegyző kora s személyes
sége iránti nézetének bővebb indokolása után, korlátnoki elődje H e y m o n  ál
tal kiadott, s T h e i n e r  gyűjteményében újabban közrebocsátott 1222-ki ado
mánylevélnek összehasonlításából, a klokocsai és túrmezei nemesek számára, 
Mátyás prépost által szerkesztett kiváltságlevelekkel, ennek bő történelmi isme
reteit. tudománya újabb diadalát, személyének a híres történészszeli azonosságát 
következteti ; végre e körbe tartozik némi részben ; „Bé l a  k i r á l y  h a l b a -  1 * 3 4 * *

1) Új Magy. Múzeum 1858. I. 117 — 130.1.
-) Béla király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról. 93.1.
3) Comment. I. 23. 1.
4) Uj Magy. Muzeum 1858. I. 356— 373.1.
á) Új Magy. Muz. 1 8 5 9 ,1 .4 1 3 — 427.1.
°) Magy. Akadém. Értesítő 1 861. Phil. törv. és törtt. oszt. II köt. 317— 346.1.
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t á t i  an j e g y z ő j é n e k  h a j d a n i  s z i t t y á i r ó l ” írt munkája , mennyiben 
alkalmilag ebben is a jegyzőnek a szittyákra vonatkozó állításait, a görög, s la
tin írókból igazolni, nevezetesen több helyének értelmét és czélzatát a Titkos Lá
tások könyvében és Ezechielnél, Gog és Magog nemzetségéről előforduló jós
latokból megmagyarázni törekszik.

A jegyzőnek a magyarok hunszittya eredetét illető állításainak keserű 
és elszánt megtámadásai, Bartalt a magyar őstörténet bővebb nyomozására veze
ték. A munkának is megvan, R i e h l  helyes állítása szerint, saját költészete. 
Ki nem ismerné azon varázserőt, melylyel az új eszmék ébredése, tisztázása, uj 
állítások igazolása, kifejtése, az elmélkedő emberre bír ? Bartal is érezte e kér
dés körül hatását ; a költő mondata :

„Fortes creantur fortibus et bonis”, — egész jelentőségében tűnt felelőtte, 
lépésről lépésre tovább haladt, tanulmányai köre tágult, a szittyák körüli vizs
gálódásai, érintkezési pontjaikra vezeték a görögökkel, az előtte mindenkor ked
ves classikusok, arra vonatkozó adataik által, új vonzerőt nyertek, figyelmét 
mindinkább lekötötték ; hozzá járult T h i e r r y  tekintélye : ,,T h i er r y t ő 1 ta
nultam, (írja egyik levelében), mily örömmel vallotta magát hajdanában kiki 
hunnak ; ő pedig a nagy férfi szinte örömmel nyilvánítja, hogy a hun-magyar 
történelemmel rokonszenve van; hát mi magunknak magunkkal ne legyen” ? — 
és végévei munkásságának túlnyomó iránya el volt határozva : „Én (így irá)
ki már tizenhárom évvel ezelőtt, a hunmagyar jogtörténetről írt commentáraim 
első sorát a scythák és parthusokkal kezdettem, azt tartom, hogy következetesen 
teszek, ha azokkal is fejezem be egykori hivatalos életem szűk enyhóráinak és 
agg öregségemnek igénytelen tanulmányozását *)“ ; majd később: „E jegyzetim- 
ben a parthus hun-magyar scythafaj eposzát, ma már közvetlenül a szittyáknál 
kezdem, a helyett, hogy eddig a hunmagyaroknál vévén értekezéseim kiindulási 
pontját, ezektől a parthusok, innen pedig feljebb a szittyák felé törtettem. Ma 
ezeket is, az örök gondviselésnek hála! befejeztem.” * 2) így keletkeztek a harma
dik osztályba sorozható munkái : ,,A p a r t h u s  és h u n  m a g y a r  s c y t h á k -  
r ó l 3 4)“ 1860.;s hasonczímü 1862-benírt más od  értekezése1),melyekbenenépek 
rokonságát, tekintettel társadalmi, igazgatási, hadi intézményeik közös szelle
mére és hasonlatosságára, hivatkozással a görög és latin írók tanúságára, bő
vebben kifejteni törekedék ; ide tartozik nagyobbrészt utolsó dolgozata is : 
„Béla  k i r á l y  h a l h a t a t l a n  j e g y z ő j é n e k  h a j d a n i  s z i t t y á i r ó l

*) új Magy. Muzeum, 1860. II. 228.1.
2) Magy. Tudom. Értekező 1.9.1.
3) Új Magy. Muzeum 1860 II. 225— 291 1. és külön, kiadvaToldy Ferencztöl a szerző arczképé- 

vei. Pest 1860. 67.1.
4) Magy. Tud. Értekező I. 9— 31. 1. és 97— 125. 1. külön kiadva K n au z Nándor által 

Pest, 1862.
4*
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f ő t e k i n t e t t e l  M a c e d o n i  N a g y  S á n d o r  k o r á r a 441), melyben e hős 
uralkodó viszonyait a szittya népekhez, különösen szittya eredetű neje Rho-  
x a n e  s annak atyja Oxyarteshez, nem csak P l u t a r c h  s más régibb irók, 
hanem St. Cr o i x ,  Van  dé r  Chys ,  He e r e n  s más Nagy Sándorral foglal- 
kodott szerzők nyomán részletesebben tárgyalá.

K ü l ö n  tárgyu jogtörténelmi dolgozataihoz tartozik, megbízása folytán 
általam 1859. február 7-én felolvasott akadémiai székfoglaló értekezése: „ E g y  
XVII. s z á z a d b e l i  z á l o g l e v é l ,  a d a l é k u l  a m a g y a r  ö r ö k ö d é s i  
j o g  t ö r t é n e l m é h e z 42), melyben ama nagy változásokra s újításokra figyel
meztetvén, melyek az Anjouak korában, nem csak a perlekedés rendjére, hanem 
az összes jogrendszerre, nevezetesen az öröködési jog és a rokonság értelmé
nek szorosabb meghatározására nézve, jogtörténelmünk új szakának kiindulási 
pontjául szolgáltak, és Verbőczy korában már a gyakorlati életbe általmentek, 
bemutatja György ősatyja s Lázár fivére 1602. évi záloglevelét, ,,mint egy 
csallóközi aggastyánnak falusi ajándékát44, melynek tanulságos tartalmából bi
zonyítja, hogy az Anjouak ideje után is , az ettrekarchai ősnemzetségek mint 
rokonok nem Verbőczy szoros szabályai, hanem az előbbi ősrégi szokás szerint 
osztozkodtak, és a XVI. században az iránt perre kerülvén a dolog, a királyi 
curiának Ítélete szerint, győzött a jogtörténelem Árpádkori szakában divatozott 
ősi szokás az újabb szabály ellenében. — Ide tartozik „ Cs a l l óköz  t ö r t é 
n e t i  v á z l a t a 440), melyet ,,az örök gondviselésnek hálául44 adván ki, abban 
nem annyira szülőföldje történetét, mint oly adalékok közlését tűzte ki feladvá
nyául, melyeket „nemzetünk története sajátságos dicsőségének megismerteté
sére44 Csallóközben találhatni, annálfogva a tájviszonyokból eredt első megtele
pítésnek módját és irányát, a lakosok különböző osztályait, régi jogviszonyait 
és azok változásait, e hajdan kis Pozsony vármegyének nevezett sziget egyes je
les fiai, különösen H e d e r  v á r  y Lőrincz nádornak s tősgyökeres magyar né
pének jellemét érdekesen vázolja. Végre ide számíthatók „ N y í l t  l e v e l e  
K n a u z  Ná n d o rh  o z4 4 4), melyben azon vélemény ellen nyilatkozik, mintha 
sz. István rendszerének megszilárdítása, hosszas vérontásba került, Kúppá ko
rában még a törzsfőnökség létezett volna ; végre a M a g y a r  E g y e t e m e s  
E n c y c l o p a e d i á b a n  megjelent jogtörténelmi czikkei, mindannyi bizonyíté
kai, hogy az Akadémiához intézett saját szavai szerint: „Valamint hajdani ifjú
ságának a rendes foglalkodásoktól ment órái legédesebb örömeit, úgy tétlen 
öregségének legnagyobb vigasztalását is csak abban találta, hogy a sokak által 
nem ismert, többek által félreismert, őseink elélő magyar esze vagy erélyének * 2 3 4

*) Pest 1864. 1 0 4 .1.
2) Magy. Akad. Értesítő 1859 .51  — 63.1.
3) Pest 1860. Heckenast Gusztávnál 127.1.
4) Magy. Tud. Értekező I. 3 8 5 — 393.1.
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egykor oly szépen egymás mellett állott, de a szebb utáni vágy, vagy mester- 
kélö kezek által felfejtegetett és kíméletlenül szétszórt gyöngyeit, összeszede
gesse, a mint egymáshoz illenek egybefűzze/* *)

Emez ifjúi élénkséggel folytatott munkálkodásai mellett, éber figyelem
mel kísérte irodalmi életünk minden lüktetését, örömmel üdvözölt minden jele
sebb tehetséget : „Ha valaki más, én bizonyosan, irá, a magyar tudós gyanítá- 
sok, s valószínűségeket, még az alkalmasintokat is becsülöm, mert szellemdús 
T o m p á n k  nak e versébe :

„Fiaim csak énekeljetek “
egészen szerelmes vagyok. * 2) — Nem volt újabb magyar tudományos munka, 
melyet nem olvasott, nem kedvencz tárgyaira vonatkozó bel- vagy külföldi 
könyv, melyet közvetlenül közvetve megszerezni, mielőbb tanulmányozni nem 
törekedett ; gyakrabban félnapokig könyvtárába zárkózván, tanulmányaiba el
mélyedve, még az étkezés idejéről is megfélejtkezett, egészsége és élete fölött 
leggyengédebb szeretettel s gonddal őrködő családja nem csekély aggodalmára.

Midőn hazánk borús egén derülni kezdett, reményeink hajnalsugarai 
megvilágíták az agg hazafi életalkonyát is ; a hazai ügyek szerencsésebb alaku
lása fölötti öröméhez járult azon legfelsőbb elhatározás, mely kevéssel a magyar 
közigazgatás szervezése után 1860. végén, kérelme nélkül, előbbi hivatalos ál
lása s szolgálati éveinek megfelelő nyugdíjazásban részesíté.

Eveinek súlya azonban mindinkább érezhetővé vált; 1863. vége felé 
aggasztó betegségbe esett, eszméletét vesztve több napig életveszélyben forgott, 
és már terjedt a gyászhír, hogy e haza legjelesebb polgárai egyikét veszté ; ter
mészetének ereje, orvosai ügyessége, szerető neje s leányának gondos ápolása 
mindazáltal megtarták még egyszer már-már elhaló életét ; felüdült, megtörve 
azonban erejében, egészségében, árnyéka már csak előbbi erélyének, folyvást 
munkásán ugyan, olvasva, jegyezgetve, de mindinkább elgyengülvén töltötte 
még hátralevő napjait, míg 1865. évi sz. Mihály hó történelmileg nevezetes 20. 
napján reggeli 2 órakor, damazér-karcsai lakásán szenderiilt boldogabb létre 
élete 81. évében; — utolsó fohászai egyike volt: „Én áldott magyar nemzetem/4 
majdnem legutolsó, G y ö r g y  fiához intézett érthető szavai: „A jegyzetek.u 
így következetesen önmagához, ragaszkodása kedvelt tárgyait, melyekért ifjú
sága viruló korától kezdve buzgott s lángolt, nemzetét, tanulmányait, átszelle- 
mülése perczeiben is, megőrizé szivében, ejté ki remegő ajkain.

September 22-én adák megporlékony testi maradványainak a végtisztes
séget, kesergő családja, tisztelői, barátjai ; de nem csak azok, hanem megadá azt 
Pozsony megyének közönsége, mely mint hajdan elnöklete alá, úgy most rava
tala körül tömegesen sereglett egybe, hogy a fiák és unokák atyáiktól öröklött

*) Magy. Akad. Értesítő. 1859. 63. 1.
2) Csallóköz tört. vázlata. 79. 1.
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kegyeletüket bizonyítsák be ez utolsó alkalommal is azon férfi iránt, ki megyéje 
hajdan nem csak ritka jelességü első' tisztje, de fél századon át méltó büszkesége 
volt, kiről nagynevű elnökünk gr. T e l e k i  József ép oly igazán mint jellem- 
zőleg mondá: „Hogy hazafi érzületére nézve soha gyanú alá nem jött, gyanú 
alá nem is jöhetett ]) ki külföldön elhunyt egyik társunk katonásan rövid, de 
velős bizonysága szerint: „Derék magyar ember volt, és az is maradt.u 2)

B a r t a l  közélete nehéz időkben folyt le; a merev ragaszkodást a múlt
hoz, melyet e század elején, a külföldi rázkódtatások szomorú példái megfoglia- 
tóvá, megmagyarázhatóvá tesznek, a szükség érzetéből eredt átalakulási törek
véseknek évei követték ; a nemzet alkotmányos intézményei védelmében vissza
nyervén már is elenyészettnek vélt erélye egész rugékonyságát, nagy többségé
ben határozottan a törvényszerű haladás ösvényére lépett; a rendszeres munká
latok fölötti vitatkozások felköltötték az eszméket, a következő évek megérlelték 
azokat ; a különböző nézetek kifejlése, az azoktól nehezen elválasztható pártküz
delmek keserűségeire, itt-ott szélsőségeire vezetett ; ritka politikai jellem maradt 
érintetlenül a szenvedélynek támadásaitól :

„----------- Ira
Iliacos intra muros peccatur et extra.u

Bartal, ki saját szavai szerint, mindenkor a józan haladás barátja, de 
pártember soha nem volt, mérsékeltsége és következetességénél fogva, azon ki
váló szerencsében részesült, hogy az ellenkező pártok közös tiszteletét, bizalmát 
kivívnia sikerült.

„Superis — — —
Gratus et imis. “

Működésének iránya és részletei, a megyei közigazgatás és törvénykezés 
terén, az országgyűlés és országos választmány tanácskozási termeiben, mint 
nyitott könyv a nemzet előtt tudva volt; további hivataloskodása részleteire 
nézve, az utókor hozand kimerítő Ítéletet, ha majd évek hosszú sora múlva meg
nyílnak a levéltárak zárai, a megvesztegethetlen történet ki fogja szolgáltatni 
érdem szerint az elismerés koszorúit, azon hazafiaknak, kik ha nem is indíthat
ták meg állásuknál fogva a haladás és átalakulásnak nagy művét a rostrumo- 
kon, nem adhattak szót a nemzet kívánalmainak a gyűlések termeiben : ott szó
laltak fel bátran és férfiasán, ott működtek híven, buzgón s állhatatosan, hol a 
„ L e g y e n 41 döntő szava hangzott a fejedelem ajkairól, — mely az ország hő 
óhajtásait szentesített törvények erejére emelte. Hogy Bartal itt is hű maradt 
múltjához, és önmagához, hű ura fejedelme és nemzetéhez, arról kezeskedik a 
bizalom, melylyel két királya, a hazának félszázados nádora, s annak legjele-

1) Hunyadiak Kora. V. köt. 509. 1.
2) Mészáros L. Emlékiratai. 8. 1.
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sebb fiai, a legsúlyosabb körülmények közt megtisztelték; kezeskedik a bizalom, 
mely az udvari cancellaria előadói székéből a ministerium osztályfőnöki állomás 
sára kalauzolta s kísérte, a bizalom, melylyel intézetünk halhatatlan alapítója 
gr. S z é c h e n y i István mindenkor kitüntette, ki midőn a haza sorsán aggódó 
búskomor gondjai és epedő vágyainak láthatárán 1859. évben a remény első' 
sugarai feltűntek, Bartalhoz fordult, őt kérte fel kétszer a haza ügyeinek rende
zés 3 iránti javaslat készítésére, véleménye kijelentésére.

De még biztosabb támpontot nyújtanak iratai, munkálatai, melyeknek 
irányeszméje, fő' czélja nemzetének dicsőítése volt. Bizonyítja azt szellemük, tar
talmuk ; azt nem csak nyilván hirdeté vezércsillagának : „Abunde est epiniciorum, 
quibus veteres novique scriptores Martem praedicant hungaricum ; jam :

„Larem corona nostrum decorari volo," *) 
hanem bevallá barátai meghitt körében, mint azt lelkületét híven jellemző egyik 
levelének következő szavai is bizonyítják: „Bartal, kedves barátom! Bartal ma
radhat, az az egyszerű tősgyökeres csallóközi ember; csak ennek a Bartalnak 
azon egyetlen egy vágya, mely eszét, szívét, éjjelét és nappalát bírja, hogy t. i. 
a magyar ősidő maga dicsősége, érdeme szerint ismertessék meg a világgal, 
teljesedéséhez közeledjék.1 2)

Szentebb annál előtte csak a történeti igazság volt ; mint az ország egyik 
legnagyobb fia s királya M á t y á s  fölötti szigorú Ítélete, a mohácsi vészt meg
előzött elkorcsosodásnak élethű rajza, a megyék körében újabban fejlődött visz- 
szaélésekről tett nyilatkozata bizonyítja: „De disciplina congregationum harum, 
nolim ex praesentis aestu consvetudinis iudices. Cui si maiorum aetas illa sese 
permisisset, pulcherrimum quidem institutum hoc, olim jam non haberemus.J)

Szigorú itészeti természeténél fogva minden állítását komolyan, ismételve 
megfontolván: „Gruizot,  oskolájával együtt nem a szép elmélkedésekhez, ha
nem constatirozott tényékhez köté a történet hitelét,"4 5) minek folytán T h e i - 
ner  s az Akadémia újabb okmánygyűjteményeinek megjelenése után, a belső 
megelégedés és megnyugvás önérzetével irá : „Tizenkét esztendeje, hogy Corn» 
mentárimat írtam, a mit akkor kivántam, elértem, azt tudniillik, hogy a magyar 
jog legrégibb története szövevényes bozótos körében, a tudomány jelen állása 
szerint, semmi olyast tételül nem állítottam, a mit ma felbontanom, annál ke- 
vésbbé olyast, a mit visszavonnom kellene." 3)

A mily szigorú tételei megállapításában, oly szilárd azok védelmében, 
fentartásában, lelkében azokkal mintegy összeforrt, legbensőbb sajátjának tekinté ; 
mind a mellett az ellenkező nézetek bírálatában azon mérsékeltséggel és méltá

1) Comment. I. 59. 1.
") Pozsony. 1858. január 19.
3) Comment. III. 132. 1.
4) Csallóköz tört. vázlata. 29. 1.
5) Csallóköz tört. vázlata. 15. 1.
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nyossággal járt el, mások érdemeinek mindenkor azon örömmel s önzetlen elis
meréssel hódolt, mely a valódi tudományosságnak ép ügy, mint a jellem nemes
ségének tulajdonsága és ismérve.

A vallás, emberiség s műveltség szent érdekeit melegen ápolván keblé
ben, készséggel áldozott azoknak oltárán, mint akadémiánkra, a faddi s más 
egyházak s tanodákra tett alapítványai s adományai bizonyítják ; egyike volt 
azoknak, kikre Commentárainak következő szavai méltán alkalmazhatók: „Viva 
hic excolere Dei templa, hominesque ad pernoscendam generis nostri praestan
tiam ducere omni ope contendit, quod persuasissimus esset, ex hac demum radice 
virtutum omnium civilium aeque ac moralium efflorescere officia. “ *)

Élete hosszú évsorán át a sors őt sem kímélte meg keserűségei ürömser
legétől ; sok jutott neki is az élet tövisei fájdalmaiból, de több, aránytalanul több, 
virágai örömeiből.

Az „igénytelen árva", mint magáról irá2), Csallóköz országos hírű, törté
netileg nevezetes családjainak gazdag koszorúját ismét fényes névvel szaporítá, 
ősrégi nemzetségének másod alapítója, uj statora, szellemileg, anyagilag, tettel, 
szóval :

„Quid virtus, et quid sapientia possit,
Utile proposuit nobis exemplar. “

Boldog házasságban, atyjukat imádva szerető gyermekei körében, a tu
dományok tiszta örömeinek élvezetében, agg korában szemlélte nemzeti irodal
munk örvendetes fejlődését, haladását ; látta intézetünknek, melynek bölcsőjénél 
állott, az összes nemzet általi felkarolását, gyarapodását, virágzását ; látta s üd
vözölte élte végnapjaiban forrón szeretett hazája boldogabb időszakának hajna
lát ; reményteljesen mondhatá a haldokló A t t i n g h a u s e n n e l  :

„ — — — Es andert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht aus den Ruinen." (Schiller.)

Megérte a hazai jogtörténelem parlag mezején elhintett magvainak kike
lését, munkásságának gyümölcsözését, azon elégtételt, hogy nem jelent meg 
újabban munka a hazai történelem és államjog körében, mely Commentárai dús 
forrásaiból nem merített, azoknak gazdag kincseit nem használta volna ; megérte, 
hogy még a külföld ellenkező irányú irói is állításait számba venni kénytele
nültek ; és a férfi, kit T h i e r r y  világhírű munkájában tökéletes tudós, s tör
vénytudónak hirdetett, azon büszke öntudattal szállhatott sírjába :

„Non omnis moriar, multaque pars mei 
• \ • Vitabit Libitinam."-----------

Es így van, így lesz Tisztelt Gyülekezet ! Idősb B ar ta l  György „él 
és élni fog köztünk, Kalocsa nagyérdemű érsekével szólván, nem mint sirató

x) Comment. II. 60. 1.
') Magy. Tud. Értekező. I. 125. 1.
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dalnoka, hanem dicsőítő történésze múltúnknak *) ;a élni fog, míg a haza fiai 
szívéből ki nem halt az ősök iránti kegyelet, míg jogéletünk múltjáról szól a 
tudomány, élni fog míg a szent korona csillagának fénysugarai ragyognak 
bérczeink s rónáink fölött, és e haza ezredéves intézményei daczolnak az idők 
romboló viharával, mert:

A derék nem fél az idők mohától,
A koporsóból kitör, és eget kér,

S érdemét a jók, nemesek s jövendő
Századok áldják. (Berzsenyi.)

*) Lonovics : Emlékbeszéd id. Majláth György fölött 8. 1. (Évkönyv. X. köt. XI. darabja.
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METEOBKŐ-HULLÁS
, Ung megyében, Knyahinyán 1866. junius 9-dikén. 

SZABÓ JÓZSEFTŐL.

V I

1866. nyarán két meteorkő-hullást jegyeztünk fel: egy kisebbszertit 
Francziaországban május 30-án, és tíz napra reá egy nagyszerűt Magyarország 
éjszakkeleti részében Ung megye Knyahinya nevű kis falujában, és részben az 
ezen faluval határos Uj-Sztusicza, Zboj és Sztricsava községek területén. Míg 
Francziaországban Saint-Mesmin falunál (département de TAube) csak három kő 
találtatott J), Magyarországban vagy 1200-ra lehet tenni a hullott darabok szá
mát, a melyek között nagyságra akkora is volt, minő eddig a tudomány év
könyveibe beirva nincs, úgy hogy e tekintetben a knyahinyai esés a legneve
zetesebbnek mondható.

A meteorit, a mint érzékeinkre hatni kezd, fényes csillagot képez, mely 
nőttön nő, s egy a magasban planétái sebességgel haladó hosszúkás tüztestté 
alakúi, a mely a mint a földhöz közeledik, nagyobb s világítóbb mind addig, 
míg végre a levegőben elpattan. A pattanás után világítni megszűnt, fekete 
rémteljes felhővé lesz, melyből erős dörgés hallatszik, s a dörgés után abból 
süvöltéssel kő vagy ritkábban vastömegek esnek a föld felületére.

Lássuk a mi meteoritünket mindezen különböző stádiumokban.
Mint tűzmeteor feltűnt az ég magaslatán 1866. junius 9-én délután 5 óra 

körül, s bár egy kis bárányfelhőn kivül a boltozat azúr-kékjén egyéb folt 
nem volt, a nyári nap teljes fénye mellett is erősen világított, s mint ilyet a 
szombati napon a szabadban dolgozók ezrei látták.

A szemtanúk összhangzó vallomása szerint nyugaton tűnt fel s keletnek 
tartott. Eddigi adatok szerint Liptó-Szent-Miklós volt a legnyugotibb hely, a 
hol észlelték. Liptómegyétől kezdve Szepes, Sáros és Zemplén megyéken ke
resztül be Ung éjszak-nyugoti részéig folytonosan vannak észlelési adatok

) Dauorée szerint. Comptes rendus 186*5. N. 25.
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gyűjtve oly móddal, hogy minden egyes helységben megneveztetik azon hely
ség, a mely felé haladni látták. A vallomások többjében tisztán felemlíttetik az 
is, hogy az észlelőkre nézve a tűztünemény a zenitben volt. Ezen helyeket egy 
jól tájékozott térképen összekötve, a tűzmeteor irányául egy nyugot-keleti vonalt 
kapunk, melynek hosszasága vagy 28 osztrák mérföld. E vonal nyugoti végén 
legmagasabban állott a föld felett, míg a keletin a földdel érintkezésbe jött.

Az észlelők ezen vonal két végén egészen más tüneményekről tesznek 
vallomást : a nyugoti végen állók tűztüneményt láttak a meteor első feltűnésé
től letűnéséig; durranásról mit se tudnak. Ellenben a keleti végen a knyahinyai 
észlelőket egy hatalmas légdörgés riasztotta fel, melynek okát fenn a levegőben 
keresvén, ott egy fekete felhőt vettek észre, melyből süvöltéssel kisebb-nagyobb 
kövek hullottak a földre, visszamaradván egy szürke por-felleg, melyet az ott 
uralkodni szokott éjszaki szél elkapott, s az Ung völgye felett délnek vitt Ung- 
vár felé. Ezek tehát tüzes golyó állapotában nem látták, hanem kialudt és szét- 
pattantban, a mely amarra szokott következni.

A kik a vonal közbülső részén észlelték, mind a két tüneményről tesz
nek vallomást : először látták mint tüzes golyót, ez előbb kisebb volt, utóbb na
gyobb lett, végre durranás állott be, s ugyanakkor világítni is megszűnt. A 
durranást azok, kik a vonal keleti végéhez közelebb voltak, ezen arányban erő
sebbnek írják le. Azonban a tünemények ezen egész sora csak néhány másod- 
percz műve volt.

E nagy magasságban haladó tűztestet, hogy e vonaltól éjszak és délre 
is látták, természetes, de erre nézve feltűnő különbség van: míg éjszaknak a 
magas Kárpátok annyira elvették a kilátást, hogy Galicziában senki sem ész
lelte, a magyar Alföld felé jól le nyúlnak az adatok. Tokajon, mely egy magas 
hegy keleti alján fekszik, nem látták, de a sokkal nyíltabban álló s szemközt 
fekvő Rakamazon már van a ki látta, de nem hallotta.

Fölebb éjszaknak Erdőbénye az, a hol látták feltűnni nyugaton s letűnni 
keleten, sőt tompa morajt is vettek ki.

Én a mint az első tudósítást vettem Eperjesről, hol teljes pompájában 
látták ragyogni s hallották szétpattanni, oda rándultam, de a levél azon részét, 
hogy a legközelebbi faluban esett le, sőt teheneket ütött agyon, már visszavon
ták, s azzal igazították helyre, hogy tovább keleten kellett leesnie.

Szekérre ültem, s mentem a szomszéd faluba, honnét ismét tovább utasí
tottak a közelebbibe, míg végre Sáros megyén keresztülhaladva már Zemplénbe 
jutottam. Az utasítás itt is kelet felé történt, de egy helyen azt beszélték, hogy 
alig ha nem Galicziában esett le, mire visszafordultam. Ezen utam alatt kettőről 
győződtem meg : először, hogy nyugaton lépett fel s keletnek tartott ; másodszor? 
hogy váratlansága, szokatlansága és nagyszerűsége által az emberekre igen 
élénk benyomást tett.



36 SZABÓ JÓZSEF.

A kik az esés-helyhez közelebb voltak, tisztán érezték, hogy a föld meg
rázkódott, a ház falain s ablakain e rázkódás (Nagy-Bereznán) nagyobb volt mint 
a mit villámcsapáskor éreznek.

Lássuk közelebb második stádiumában, miután világítni megszűnt és 
szétpattanva lehullott.

A planétái sebesség, melylyel a meteorok a légkörbe merülnek, annál 
inkább szűnik, mentöl mélyebben szállnak alá a légtengerben, mert a légréte
gek sűrűsége is ezen irányban no. A súrlódás, a meteor teste és a lég között, 
idézi elő a hőfokot, mely oly nagy, hogy az anyag megolvad, egy része elég, s a 
megtüzesedett levegőt vakító fényűvé teszi. A meteortest belsejében azon hőfok 
van, melyet a mindenség terében vett fel, s a mely a zérus alatt több mint 50 
foknyi hidegnek becsültetikJ), s részint a külső megmelegedés s e benső hideg, 
de nagyobb részt a levegő hatalmas ellentállása azt idézi elő, hogy a meteortest 
szétpattan, s e pattanás után megszűnik először a planétái sebesség, másodszor 
a világítás, s ámbár még mindig magas a hőség nyomban a pattanás után, de a 
fehér izzásig nem megy, s a leeső követ, azonnal hozzá nyúlván, melegnek, néha 
forrónak találták, de tüzesnek eddig nem.

A lég ellenállása és a bel meg kül hőfok közti különbség hatásával csak 
a vasmeteorok képesek daczolni, s ezért ezek annyira soha sem pattannak szét, 
hanem olykor száz mázsákat nyomó darabokban is találtatnak. Meteorkövek 
ennyire ellentállni nem bírnak, s ezek között eddig egyről sincs tudomásunk, 
mely nagyobb mint három mázsás darabban esett volna le, s a legnagyobb a mú
zeumokban őrzött meteorkő eddig 127 font avoirdupois, esett 1857-ben Indiában 
(Parnallee), s Londonban a britt múzeumban őriztetik. Legtöbbször apró dara
bokra, sőt néha oly finom porra durrannak szét, hogy a szél elhordja s fel nem 
lelhetni. Más osztálya a meteorköveknek gyúlékony anyagból is állván, elég, s mi 
sem esik le belőle. A mi meteorkövünk sokfelé tört annyira, hogy a lehullottak 
számát vagy 1200-ra lehet tenni, de ezek között kettő feltünőleg nagy. Egyik, 
a mely a csarnokban áll, 82 vámfontot nyom2); egy másik, mely Bécsbe vitetett 
vagy 600 vámfont, s ez az, mely nagyságra tetemesen felülmúl minden me
teorkövet, melyről a tudományban szó van.

Lássuk a leesés utáni észleleteket. A két legnagyobb kő befúrta magát a 
földbe, nevezetesen a 600 fontos vagy 11 lábnyira, a 82 fontos 3 lábnyira, s 
magok után részben betemették a lyukat, úgy hogy nem látszottak ki. A 600

l) Volt eset reá Indiában (1860. julius 14.), hol Punjabtól EK-re Dhurmsalanál hat helyen hul
lottak kövek néhol sziklára esve, s ennek következtében kettétörve. Ilyeket, a kik felemelték, oly hide
geknek találtak, hogy kezökben tartani képesek nem voltak.

') A magyar n. Muzeum vette 750 forinton ungvári tulajdonosoktól. Nagyságra nézve a múzeu
mokban létező meteorkövek között a negyedik.
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fontosnál az irány, melyben az agyagos földbe hatott, ferde volt, s a mint egy 
második utam alkalmával a hely szilién a kompászszal meggyőződtem, nyugot- 
keleti, tehát egészen az, mely a tüzes meteoré. Ha egy bomba esik le, szemtanúi 
voltunk Pest utczáin is annak, hogy a kövezet egyes darabjai széjjelhányatnak 
úgy, hogy körülbelül egyaránt feküsznek a lyuk körül ; nem úgy ezen égi bom
bánál, ez nagyobb hajlás alatt érkezvén, a puha vastag mohos gyepet nem kör
ben, hanem ellipsisben szórta szét úgy, hogy kelet felé a lyuktól a gyeprongyo
kat 20 — 40, sőt a legtávolabbat 120 lépésnyire találtam, míg nyűgöt felé a gö
dörtől egy sem volt látható.

A középnagyságú darabok félig nyomódtak a földbe, s az ekkor reájok 
tapadt agyag valóságos patina-kincs, mert biztosan mutatja azon részt, melylyel 
a kő a levegőben előre nyomúlt. A legkisebb darabok végre a föld felületén 
heverve találtattak, s a kicsinység határa a homokszemig száll alá.

Miként említém, Knyahinya középpontja volt a kőhullásnak, de ezen 
kivül még más három szomszéd falu határába is átnyúlik azon terület, melyen kö
vek találtattak.

E terület legnagyobb hosszaságát a térképen, közel egy, legnagyobb 
szélességét közel fél osztrák mérföldre tehetni.

A természetben hegylejtekkel lévén dolgunk, e méret nagyobbnak fog
kiütni.

Az irány tehát, melyben a levegő magas régiójában szétpattant részek 
elszóródtak, EEK—DDNy., következéskép eltér a tüzes meteor irányától, mi vi
lágosan oda mutat, hogy a meteorkő mint egy darab érkezett légkörünkbe, s a 
földhöz közelebb történt az elpattanás, s ez valószinüleg a meteorkő külső részei
nek a belső központiabbaktól való rögtöni elválásában állott.

Ezen új erők véget vetettek a planétái sebességnek, s ez által véget 
a világításnak; a meteor fekete folttá lett, a mely, a mint az egyes szétpat
tant részek nagyobb vagy kisebb lökést kaptak, mind inkább tisztáit, míg 
végre, egy lebegő füst kivételével, elenyészett, a levegőt egyszersmind égő 
kén szagával is töltvén el. Az apróbb darabok lehettek az összes meteorit kii.1 
része, a 600 és 82 fontos a bel része, mire az olvadási kéreg minősége biztosan 
látszik mutatni.

A hullott kövek a területen úgy oszlottak el, hogy a terület EEK vé
gén a két legnagyobb maga volt, egymástól vagy 200 lépés távolságban, mind 
a kettő közel ugyan Knyahinya határához, de mégis kivül rajta, nevezetesen a 
600 fontos Uj-Sztusicza Ung-, a 82 fontos Zboj falu határában Zemplén- 
megyében. Azután DDNy. felé jó darabig nem találtak követ, míg végre Knya- 
hinyán a faluban s innét délre Stricsava felé, különösen a Sztoba hegyen (minek 
egyik lejtje Knyahinyához, másik Stricsavához tartozik), volt a legtöbb, de itt 
örege és apraja együtt. Szerencsés véletlenségnek mondható, hogy e kő-zápor,
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noha emberek, házak s barmok közé esett, senkit és semmit nem talált, még a 
két legnagyobb is az erdőben levő két tisztásnak kellő közepét választotta.

A ké reg .  Jellemző a meteorköveknél, hogy bárminő legyen belsejök, 
kivül fekete, többnyire fényes némelykor fénytelen kéreggel vannak behúzódva, s a 
felület néha síma ugyan, de gyakrabban ripacsos, tele kisebb-nagyobb homorú
ságokkal.

E kéreg azon idő alatt képződik, melyben a meteorkő tűzburokban van, 
s az a követ képező ásványok hirtelen megolvadásának eredménye. A könnyeb
ben olvadó ásványok nagyobb mennyiségben lesznek folyóvá, s ezen állapot
ban eltávolodván, szolgáltatják a homorúságot, míg a nehezebben olvadók ki
sebb mérvben járulnak a kéreg-képződéshez.

A nagyobb hőség általában szaporábban olvasztotta a felületet, s ilyen
kor a felület ripacsosabb, a kéreg fényesebb. A megolvadott kéreg a darab ol
dalain lehúzódik, s e húzódás közben részei az oldalakon elsurranó levegő által 
elszakíitatnak, s anyagul szolgálnak a füst-képződésre, melyet a szemtanúk a 
knyahinyai esésnél világosnak láttak, mig maga a meteor is világított, sötétnek 
a mint kialudt, s azt többé meg nem világíthatta.

A kéreg ezen nevezetességén kivül van még egy, melyre nézve a knya
hinyai kövünk szokatlanul tanulságos. Van ugyanis több példány, melynek 
némely lapján a kéreg nincs tökéletesen kiképződve, az nem egy sötét átlátsz- 
hatlan zománcz, hanem hártya, melyen az olvadásnak biztos nyomai vannak 
ugyan, de még nem bírt annyira megvastagodni, hogy alatta az egyes ásványok 
ki ne tűnnének.

Ezen körülmény oda mutat : hogy a fő elpattanáskor az egész darab 
sok felé repedt, s e repedések irányában szakadtak el az egyes darabok ; ellen
ben némely repedés irányában a részek csak a fő szétpattanás utáni időszakban 
váltak le az egyes magokban hulló darabokról, s ha még elég magas volt a hő
fok, az újonnan képződött kéreg jobban, ha kisebb, kevésbbé közelítette meg az 
első képződésüt.

A knyahinyai meteorkövek kérgén a tökéletlen kiképződésnek vagy 
négy fokát különböztethetem meg, melyek utolsója közel áll a meteorkövek egy 
megrozsdásodott törlapjához, s ettől csak abban különbözik, hogy az első kéreg 
átolvadva megy át e lapra, nem törve, mint a törlapnál találjuk.

Belseje.  A knyahinyai egyes meteorkövek belsejükre nézve mind ha- 
sonlítnak egymáshoz, azok többféle ásvány testek halmazából állanak, melyek 
egészen egyaránt oszolvák el a legkisebb mint a legnagyobb önálló kopéldány- 
ban. Az uralkodó ásványok között három van kőkinézésü és kettő fémkinézésü. 
Amazok között egy fehér, egy szürke, s ez a túlnyomó, meg egy barna; a fém-
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kinézésüek között egy sárga : a vaskéneg, és egy vasszínü, miben különösen a 
csiszolt felületen könnyű a fémvasra ismerni, sőt lia egyes nagyobb darabokat 
csiszolunk és savval étetjük, előtűnnek azon sajátságos rajzok, melyek a meteor
vasakra nézve annyira jellemzők, s a mely rajzokat a nemzeti muzeum egyik 
fő kincse a Lenártói meteorvas kitűnő fokban mutatja.

A kőkinézésü ásványok, különösen a szürke és a fehér, a tömeg nagyját ké
pezik, mig a fémásványok jobbára a barnának kíséretében alárendelten lépnek fel.

Ezen ásványok erősen tapadnak össze, úgy hogy meteorkövünk szilárd
sága tetemes, s ezen oknál fogva az egyes alkotó ásványok külön tanulmányo
zása is bajos ; annyit azonban eddigi kutatásaim alapján mondhatok, hogy a 
fő tömeg kőásványoknak szemcsés elegye, s ezen ásványok egészben mind kova
savas magnesiák. Nem mulasztottam el összehasonlító tanulmányokat is tenni, 
mire nálunk, fájdalom, eddig alkalom nincs, mert meteorit-gyűjteményünk nem
zeti múzeumunkban, két kincs kivételével T), csak kezdőleges, hanem Bécsben, 
hol Akadémiánk kül levelező tagja Dr. Hörnes úr a császári ásvány-kabinet 
páratlan tökélyü gyűjteményét e tanulmányozásra szokatlan liberalitással tette 
rendelkezésemre, miért szabadjon itt köszönetét mondani.

Legnagyobb hasonlatossággal bír hozzá az, mely 1852. september 4-én 
Erdélyben Mező-Madarason, s az, mely 1857. február 28-án Indiában Parnallee 
mellett hullott, de mégis e két utóbbi egymáshoz közelebb áll, mint a knyahi- 
nyaihoz, ezt inkább mondhatni önállónak, míg a más kettőt egy és ugyanazon 
kő töredékének tarthatnék.

A vastartalmú kőmeteoritek azon osztálya, melyhez e három kő tartozik 
a leggyakoribb, s e részben a knyahinyai hullás nem oly nevezetes mint a ma
gyarországi utóbbi hullások közül a kábái (Debreczen mellett 1857. april 15-én), 
mely a széntartalmu meteoritek ritka és gyéren képviselt osztályához tartozik, 
vagy a borkúti (Máramaros 1852. január 23-án), mely szokatlanul gömbös szö
vegénél fogva párját ritkítja ; ellenben a tömeg súlyára, a darabok sokaságára, 
az egyesek nagyságára, de meg szövegének több sajátságára nézve, kitűnő he
lyet foglal el a meteoritek történetében.

A meteorkövek vizsgálása előbb fegyvertelen szemmel történik a kérgen, 
a töriapon és csiszolt felületen, azután ugyanazt nagyítóüveg, sőt a mikroskop 
alá veszszük, s így a szöveg titkaiba mélyebben pillanthatunk ; az tűnik ki 
ugyanis : hogy a fehér és a szürke ásvány néha meglehetősen kivehető kristá
lyos átmetszetben lép íel, sőt a belső szerkezet is egészen kristályos; de ezen 
ásványok a fémes elegyrészek által utólagos módosulást szenvedtek; hogy tehát 
egy már megvolt kőzet, utólag repedéseket kapott, s abba a fémásványok cso- *)

*) Nagy-Divinai meteorkö, Trencsén megyében esett 1837. julius 24. ; és a Lenártói meteorvas, 
Sáros megyében találtatott 1815.
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portja bele tódult, a hézagot kitöltötte hol egészen, hol részben, a megvolt kris
tályos közét egyes elegyrészeit körülfogja, s azokba is behat, ott hol az egyes 
kristályok tömegében hézagot lelt, vagy repedés által rés nyílt. A fémásvány- 
csoport s az ős kőzet közt vagy éles a határ, vagy átmenet van oly módon, hogy 
a kőzet ásványai vas által világosabb vagy sötétebb barnára festetnek. Kicsiben 
tehát az a viszony fejlődött ki, mint némely kőzet s annak ércz-erei között, a 
melyeknél szintén megvan a kor-különbség, minthogy a kőzetnek már meg 
kellett lenni, mikor az érez a repedésekbe nyomult s azokat kitöltötte. A knya- 
hinyai meteorkőnél, midőn a fém-ásványok csoportja betódúlt a kőzetbe, magas 
hőfok és tetemes nyomásnak kellett uralkodni ; a hőfok oly magas volt, hogy 
annál a nikelvas is megolvadott ; a nyomás nagyságát mutatja azon körülmény, 
hogy a legfinomabb nyilásba egy-egy a kő-ásvány kristály testében találtatott 
hézagba is benyomult a vas vagy más fémásvány a csoportból.

A kihűlésre, sőt még annak lehető sorára is mutat némely körülmény : 
legelőbb jegult ki a nikelvas, s igen fénylő szélt képezett a kő-ásványok 
határán.

E fénylő szélen mindig belül esik a kisebb fényű szénvas, s hogy ez 
még folyó volt a mint a nikelvas már megmerevedett, bizonyítja azon körül
mény, hogy a nikelvasból bele tűk nyomultak épen úgy, mint a part szélétől 
a jégből tűk futnak a közép felé a vízbe, hol ez csak későbben mered meg. Ezt 
a körülményt oly tisztán kivehetni egyik példányomon, mint egy Pallasféle me
teor-vason, melyet e czélra külön edzettem. A vas után a kénvas (Pyrrhotin) 
merevedett meg, s az látszólag mindig előre tolva, a vasnak tőszomszédságában, 
de attól élesen elválva fordul elő. Ezen fém-ásványok magokkal ragadták az 
általok barnára vagy zöldes sárgára festett kőásvány-részeket is, a melyekkel 
együttvéve a mikroskop alatt egészen úgy veszik ki magokat, mint ha csak az 
igen ismert ágasbogas krasnojarski (Pallas által Sibériából behozott) meteor vasat 
látnok az ő Olivinjével.

Nem hagyhatni megemlítés nélkül a knyahinyai meteorkőnél, hogy a 
fémes ásvány-csoport képezte erekben az anyag nem folytonos, hanem ür van 
benne, melynek falait a fémásványok halmazokban, sőt egyszer-másszor igen 
szépen kiképződött kristályokban vonják be, s e  parányi kristály-fészkek a 
puszta szemnek néha mint sárga, másszor mint kékes pontok tűnnek fel, mig a 
mikroskop egy fénypompában ragyogó fennőtt kristály-csoportot tüntet elő, s 
a színek között a kék, zöld és sárga, szóval ugyanazok, melyeket a futtatott 
aczél felületén ismerünk, csakhogy hasonlítlanul nagyobb tökélylyel, állanak 
felfegyverzett szemünk előtt.

A csiszolt és természetes lapok e részben némileg eltérnek egymástól. 
A természetes törlap után vagy egészen vagy túlnyomólag vaskénegre teszünk 
következtetést, mig ha ugyanazt a lapot csiszoltatjuk, az ellenkezőt találjuk, t. L
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hogy a vas a túlnyomó. Ezt a meteorvas nagy lágysága okozza : a csiszolás 
alatt alkalmazott nyomás az egyes vas részeket szétnyomja úgy, hogy azon 
űröket, melyekben a kristályok és kristályos szemek fészkelnek, kitölti, s na
gyobb felületet foglal el, mint valóságban megilleti.

Egy más oka a csalódásnak abban rejlik, hogy mindent vaskénegnek 
tartunk mi sárga, holott a vasrészek között is sok van a minek felülete sárgára 
van futtatva.

Az eddig említett öt ásvány faj a gyakrabbi és feltűnőbb, kiviilök van még 
egy fekete nem fémfényü, mely igen gyéren fordúl elő, s melyről csak annyit 
mondhatok, hogy noha keményebb, mint a más három kő-ásvány, de a Quarcz 
által karczoltatik.

T ö m ö t t s é g e .  A darabok tömöttsége változik 3.3—3.5 között, s ez 
onnét van, hogy a fém-ásványok nem egyenlő arányban oszolvák el. A kérges 
darabok tömöttsége általában kisebb mint azoké, a melyekről a kérget végkép 
eltávolítottuk.

Ezen szorosan a Knyahinyai meteorkőre egyénileg vonatkozó tulajdon
ságok felemlítése után lássuk, melyik hely illeti meg azt a meteoritek osztá
lyozásában.

Meteoritek alatt értjük általában azon kő- vagy vas-testeket, melyekről 
tudjuk, hogy a lég magasságából hullanak a földre, mindig fekete, többé-ke- 
vésbé fénylő kéreggel bevonva, bárminő színű legyen is belsejük.

Ezen tárgyak a szobai tanulmányozás által is meg vannak különböz
tetve a földi ásványoktól, s e különbség nem abban áll, mintha más elemeket 
tartalmaznának; az elemek azok, melyek a föld előttünk ismert részét is alkot
ják, egyedül a társasága ez elemeknek, sőt gyakran az ásványoknak társasága 
az, mi őket a földi ásványoktól távol tartja.

Ezen különbség az oka, hogy a meteorköveket a földi ásványok vagy 
kőzetek osztályozásánál be nem veszik, hanem azokra nézve jelenleg egy egé
szen önálló rendszert állítanak fel, mi által egy egészen új tudományág az 
a e r o l i t h i k a  alapja vettetik meg.

Mindössze eddig közel 300 meteoritet ismerünk, ezek a hasonlatosság 
elvének alapján osztvák be a rendszerbe, sőt mondhatni, hogy nem egy, hanem 
többféle rendszer létezik már, melyek a fő felosztásokban megegyeznek, s csak 
az alsóbbaknál térnek el.

Fő osztály négy van. Az e l s ő t  teszik a v a s m e t e o r o k  (aërosideritek), 
uralkodólag vastömegek, csakhogy e vas nikellel van társúlva, mit a földi vassal 
együtt nem lelünk; alig egy-két eset van reá, hogy a nikel hiányzik. Anikelvason
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kívül még pliosphornikelvas és vaskéneg is kíséri. Ezen vasak belszerkezete saját
ságos, és feltűnővé már akkor is lesz, ha csiszoltatjuk. Mindenki észre veszi, hogy 
a meteor vas színe világosabb, ezüstösebb, és fénye is nagyobb mint a földié ; 
de még nagyobb lesz az eltérés, ha a csiszolt lapokat savval étetjük ; ez által 
fényes vonalok tűnnek elő a vasmeteorok legnagyobb részénél, egy kis alosz
tálynál a vonalok helyett a moirée-féle habos rajzokat kapjuk.

A vasmeteorok osztálya igen nagy, több mint 80 lelhely ismeretes, de 
ezeknél ritkán tudjuk az esés idejét, úgyannyira, hogy ezen 80 vasmeteor kö
zül csupán négyről ismeretes, hogy mikor és micsoda tünemények kíséretében 
estek, a többinél csak a feltalálási idő s a hely, a hol találtatott, van feljegyezve. 
Ezen osztály egyik fő kincse Zágráb mellett esett 1751-ben (május 26. d. u. 6 
órakor); látták a tüzes golyót, s utánna a felhőt, melyből dörgés kíséretében erős 
süvöltés mellett a vasdarab a vasárnap künn sétáló városi közönség szeme lát
tára a földre esett, s abba több lábra befúródott. A tünemény híre messzire ter
jedt, úgy hogy első Ferencz római császár s Mária Therézia férje, ki a termé
szettudományokban oly gyönyörét lelte, hogy a jelenleg legjelesebb bécsi ud
vari ásvány-kabinetet alapította, a leesett darabok egyikét magához kívánta. 
Ezen óhajtás következtében Klobusiczky zágrábi püspök Kukuljevichnek írt 
Zágrábba, hogy azt Pozsonyba, hol országgyűlés volt, felküldje, mi meg is tör
tént. Mint igen fontos, kiemelendő, hogy a zágrábi káptalan hiteles jegyzőköny
vet készített a szemtanúk vallomásaiból, s ezt ugyan együtt küldötte fel.

A természettudósok azon időben ezen felülről hulló testekben nem hittek, 
mert egy kellőleg megállapított tény sem volt még az exact modorban tárgyal
tatni kezdett tudományokban feljegyezve ; s így történt, hogy az egész vasme- 
teor-luillást csalódásnak tartották, s a káptalant az ő okmányával kinevették. 
Mindazonáltal a zágrábi meteorvasat a császár eltétette, úgy hogy az a meteori
teket üldözők dühének áldozatja, miként sok más, nem lett. Ezen hitetlenség le
győzésére Németországban a múlt század utolsó tizedében Chladni egy jeles 
munkában sorompóba lépett, de hatására nézve egyébnek mint úttörőnek nem 
mondhatjuk, mert a kételyek még tartottak mindaddig, míg a legjelentékenyebb 
meteorhullások egyike azokat végkép el nem oszlatta. Ez 1803-ban történt Nor- 
mandiában, (l’Aigle april 26. d. u. 1 óra) hol vagy 3000 darab esett, s némely 
helyen oly sűrűn mint nyáron a jég. Ezen igen nagy sensatiót gerjesztett tüne
mény bejelentetett a kormánynak vagy 20 falu elöljárósága által, s ez az Aca
demie de Sciences-t szállította fel a tény megvizsgálására ; minek eredménye az 
Ion, hogy a helyessége azon észleletnek, miszerint tüzes golyó tűnik fel a lég 
magasságában, s ez kialudván átmegy fekete felhőbe, melyből erős dörgés hal
latszik, s a dörgést kőhullás követi, többé kétségbe nem vonható.

A Zágráb mellett 54 évvel előbb történt észlelet ekkor kapta csak az 
érdemlett méltánylást a tudósok részéről is.
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A vasmeteorok osztályának egy fő jelleme az, hogy az anyag szilárd
sága s a légbeliek romboló hatásának tetemes ellentállása következtében nagy 
tömegeket képez, melyek századokon sőt évezredeken át is hivatvák fennmaradni. 
Azért találni a kevéssé polgárisodott földrészeken roppant darabokat, melyeket 
azonban, a mint az ipar fejlődik, lassanként feldolgoznak. így híresedtek el kele
ten a Kalifák kardjai, melyek égből hullott vasból készültek.

Dél-Amérikában, Áfrika belsejében s Austráliában igen nagy meteorvas- 
tömegekről vannak adataink.

Nálunk Árvában 1844-ben lett ismeretes egy meteorvas, miután abból a 
szlaniczai kovács már évek óta készített patkókat.

A m á s o d i k  fő osztály a k ö v e s  m e t e o r  v a s a k  (siderolithok) ; 
ezekben is fő a vas, de míg az első osztálynál az egy tömeget képez, itt sziva
csos, és a szivacsféle likacsokat kőásvány (leginkább Olivin, néha Augit is) tölti 
ki. Ezen érdekes osztály nem gyakori, eddig alig ismeretes 10 meteorit, a mely 
ide való. Esési ideje egynek sem tudatik. Fő képviselője az, melyre Pallas-t, a 
híres orosz utazót, a múlt század második felében 17 72-ben figyelmeztették Si- 
beriában, s honnét azt magával hozta Európába.

Ezen osztálynál ismét a nikelvas, a phosphor-nikelvas, a vaskéneg tár
sasága az Olivin kőásványnyal az, a mi feltűnő és nem a földünkön ismert kö
zönséges viszonyokra emlékeztető.

A h a r m a d i k  fő osztály a v a s a s  m e t e o r  k ö v e k e t  foglalja magá
ban; ezek különféle kőásványok elegyei, melyekben alárendelve fordul elő a 
nikelvas, phosphor-nikelvas és az elválhatlan társa a vaskéneg. Ezen osztály a 
legszámosabb és így a legtöbb alosztályzásra is alkalmas. Ezen alosztályzás 
részint a szín, részint a szövegre van alapítva : a szín szerint vannak fehér, vilá
gos-szürke, kékes-szürke, hamvas márványos meteorkövek ; a szöveg szerint 
ikraköves, homokköves, gyöngyköves, bazaltos s porphirdadok.

Ezen utóbbi alosztályhoz a legtöbb vasas meteorkő tartozik, s ide való a 
Knyahinyai is, színére nézve tarka, de szövegére nézve porphirdad, azaz egy 
kékes-szürke alapanyagból fehér, barna s fekete kőásványok, valamint vas és 
kénvas részecskék válnak ki.

Az ezen harmadik fő osztály tagjai nem bírván oly szilárdsággal mint a 
meteorvasak; a levegőben véghez menő elpattanás alatt sok darabra törnek szét, 
s ezek közt nagyságra nézve a meteorvasakat soha sem érik el; innét van, hogy 
azon egyetlen tüzes golyó, melyet Francziaországban 1803-ban láttak, a patta
nás után Aigle tájékán vagy 3000 darabra esett szét. A Felső-Magyarországban 
tavaly junius 9-én látott tüzes golyó a mint Knyahinya felett szétpattant, nem 
kevesebb mint vagy 1200 darabra vált el, melyek közül azonban a legnagyobb

6*
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600 vámfontnyi súlyban együtt maradt, míg Aigle-nél a legnagyobb 16 vám
fontnál többet nem nyomott. Ezen 600 fontos darab minden meteorkö között 
melyről említés tétetik, a legnagyobb.

V égre a n e g y e d i k  fő osztályhoz tartoznak a m e t e o r  kövek ,  melyek
ben vas vagy épen nincs, vagy csak mikroskopos mennyiségben.

Ezen osztály szintén kevés példányt mutat fel ; a magyarhoniak közül 
ide veendő azt, mely 1857. april 15-én Kábán Debreczenen innen a második 
vasút-állomási helyen esett le, s a melyben vegytani tanulmány által szén és 
földi viasz-féle hydrocarbon-vegy Ion kimutatva.

A szilárdság ezen osztály meteorköveinél még kevesebb ; másrészt a 
szénenytartalmuak gyúlékonyabbak lévén, nem csuda, hogy nagy számmal 
nincsenek, s nagy darabban sohasem hullnak.

Általában a két utolsó fő osztály meteoritjairól mondhatni : hogy a lég
beliek hatásának hosszú időre nem bírnak ellentállani. Azokban leginkább a 
vaskéneg kezdi a változást, s e változás megindúlván a kő elmállik, szétesik, s a 
földi anyagokkal keveredik annyira, hogy többé róla nincs tudomásunk. Ez az 
oka, hogy ámbár a legrégibb idő óta jegyeztetnek fel a meteorkő-esések, régib
bet nem bírunk gyűjteményeinkben felmutatni, mint azt, mely Elsass-ban esett 
Amérika feltalálásának évében Ensisheim mellett (1492. nov. 7.), s ez is csak 
azon véletlenségnek köszöni megmaradását, hogy I. Miksa császár közel talál
ván lenni az esés helyéhez, azon nagy benyomás hatása alatt, melyet e termé
szettünemény reája gyakorolt, megparancsolta, hogy Ensisheimban a templom 
chorusán akaszszák fel, s abból senkinek darabokat le ne üssenek. A 254 vámfon
tot nyomó darab (a Knyahinyain kívül a legnagyobb) veszteg maradt a franczia 
forradalomig, ekkor szétütötték, s a darabok a gyűjteményekbe vándoroltak.

Az ensisheimi után legrégibb volna a miskolczi, melyről azonban csak 
azt tudjuk krónikásaink feljegyzése szerint, hogy 1559-ben hullott Miskolcz 
mellett négy darab emberfej nagyságú kő az égből, s hogy azok egyike a diós
győri várban őriztetik. Sajnos ! egyik sem maradt fenn.

A meteorkövek tehát az idő vasfogának áldozatul esnek, s lígy mint a 
meteorvasak daczolni nem bírván, természetes, hogy régibb időkben esetteket 
nem találunk, s a mi kőmeteor-gyűjteményekben van, annak esés-ideje is isme
retes ; tehát egészen ellenkezőleg áll a dolog mint a vasmeteoroknál, melyek 
aránylag sokkal gyérebben hullanak, s mégis oly nagy számmal veszünk át a 
múlt századok vagy tán a múlt évezredekből !

A meteoritek tárgyalásának van egy saját oldala, mely azokat feltünőleg 
érdekessé teszi, t. i. azok állapotának nyomozása, mielőtt láthatólag a mi vilá
gunkba jutottak.



Hóimét jöttek ? miként lettek ? e két kérdés ezen természettárgyak iránt 
az érdekeltség azon nemét gerjeszti bennünk, melyet egy túlvilági küldött iránt 
érezünk, a mely bennünket kézzelfoghatólag győz meg arról, hogy ott, a hóimét 
valók, hasonló anyag, hasonló törvények uralma alatt áll.

Az, hogy nem a mi bolygónk terménye, feltűnt a mineralogok előtt már 
akkor is, mikor még nem hittek azok magas származásában. írják WernerrŐl a 
Freibergi bányászakadémia világhírű tanáráról, hogy mikor hozzá mint (a múlt 
század vég negyedében) az ásványtan megalapítójához meteoriteket vittek, s vé
leményét kikérték, azt felelte, hogy nem földi ásványok, ezek egyikéhez sem 
sorozhatja. Eredésre nézve tehát nem lehet földi vulkánjaink terményének 
tartani.

Egy más vélemény szerint azok mindenesetre ugyan a magasban, de 
nem túl a körlég határán eredtek az anyag mint meteorpor tömörülése által. 
Ezen nézet addig megjárta, míg a meteoritek tanulmányozására azon fáradságot 
nem fordították mint jelenleg, míg a csillagászat, a vegytan, a kőzettan, és az ás
ványtan szövétnekével nem világosították meg annak természetét. Ezen hypo- 
thesis a kristály-, és kőzet-képződés minden ismert módjával homlokegyenest 
áll, tehát csak pusztán megemlítendő.

Általános nézet az, hogy a meteoritek kisebb-nagyobb kosmikai testek, 
melyek a mindenség űrében az általános nehézség törvényei szerint a nap körül 
planétái sebességgel kúpszeletekben kerengnek. Ha ezen testek pályájokban a 
földdel találkoznak, attól vonzatnak, s a körlégbe merülve világítnak. Nagy 
valószinüséggel állíthatni, mondja Humboldt, hogy a meteoritek, és a hulló 
csillagok az égi tünemények ugyanazon kategóriájába tartoznak ') : nemcsak 
ugyanazon időben észleltettek már, de egymásba át is mennek, akár a nagysá
got, akár a szikrázást, akár a sebességet tekintsük.

Igen valószínű, hogy e kosmikai testek nagy része a légkörünkön bán- 
tatlanul megy keresztül, s útját, melyet a föld vonzása legfölebb excentricitásá- 
ban módosított, a nap körül tovább folytatja ; mindazonáltal azok száma, me
lyek a föld felületére esnek, nem csekély. Báró Reichenbach, egyike azon 
ritka magánosoknak, kik nagy pénzáldozattal a létező legjelesebb meteoritgyííj- 
temények egyikét szerezték össze, s mi több, a meteoritek tanulmányozásába is 
mélyen behatott, az észlelt esések számát a lehetőkével egybevetette, s azon im- 
posans eredményre jutott, hogy évenkint vagy 4500 meteorit esik le, csakhogy 
ezen esésekből évenkint általában véve nem több mint kettő észleltetik.

Mennyi hull a tengerbe ! mennyi oly vidékbe, melyben azt egyébnek, 
mint a vad természet nyers szüleményének nem tekintik! mennyi esik szét finom 
porrá a levegőben ! mennyi ég el annyira, hogy a földre darabok nem is jutnak!
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x) Kosmos I. 121.
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Ezen állítással, hogy mielőtt földünk tárgyává lesznek a meteoritek, 
azok apró világtestecskék, még koránt sincs azon kérdésre megfelelve, melyet 
eredésök felől teszünk. Annyi bizonyos, hogy azok nem önállón képződött testek, 
hogy tehát ezen állapotjok, melyben a pályájukon kerengnek, nem az eredeti 
állapot. Itt is, mint a természetben mindenütt, a nyomozó ész annál nagyobb ne
hézségekre bukkan, mentol közelebb feszegeti az eredetet ; s ha a féktelen kép
zelődés játékává lenni nem akar, egyedül az inductio az, mi Ariadnefonalat 
nyújt a lehetőségek tömkelegében.

Siessünk tehát tételekben foglalva előadni azt, a mit mint bizonyosat, 
vagy nagyon valószínűt állíthatunk a meteoritekről :

1) A meteoritek mindegyike csak töredéke egy nagyobb tömegnek, 
melytől erővel szakíttatott el. Azt mindig törlapok környezik, melyek minthogy 
egy gyengébb mechanikai hatás könnyebb hasadási irányokat is árul el, nagy 
és pillanat alatt működő külerőre mutatnak.

2) A belszerkezet se mutat arra, hogy eredetben is önálló világtestek 
voltak ; mert a középtájtól a szélek felé vizsgálva, semmiféle concentricai ala
kulat fel nem található. Mentői nagyobb a darab, vagy mentői több példányán 
lehet ugyanazon hullásnak erről meggyőződni, annál döntőbb az adat, s e rész
ben a knyahinyai kövek igen határozottan engednek felszólalni.

3) Hasonlítnak a kristályos kőzeteinkhez, a minőket most működő 
vulkánjaink némelyike szokott a mélyből fölhozni, s e részben némely meteorkő 
a legmeglepőbb hasonlatossággal bír bizonyos lávákkal.

4) Az eddig ismert meteorkövek legnagyobb része azonban fémes ásvá
nyokat is tartalmaz, a melyek oly viszonyban állanak a kőásványokhoz, mint 
az érczerek a kőzethez, hogy t. i. előbb meg volt a kőzet, s későbben hatott reá 
alulról az ércztöltelék, mely hatásnál a magas hőfokon, nagy nyomáson kivül 
még az oxigén távolléte is szembeszökő. A vastartalmú meteorköveknél tehát 
kénytelenek vagyunk feltenni, hogy azok nem egy kornak szüleményei, meg
volt először a kőásványos anyag, s csak későbben idézett elő benne repedéseket 
a betódult fém-ásványcsoport, kitöltvén a kőzet egyes töredékei közti űrt, sőt még 
az egyes kőkristály-romok beljébe is behatván.

5) Ezen chronologiai rend a képződésben elutasíthatlan azon ritka, de 
kétségtelenül constatált körülmény által, hogy a meteorkövekben a szokott ás
ványokon kivül a vizsgáló meglepetésére egészen idegen kőzetek szabálytalan 
töredékei is találkoznak. így győződtem meg a Parnallee- egészen hasonlóról a 
Mező-Madarasiban, a Táboriban ; sőt egyiknek az ilyen brecciaszerü zárványa a 
mikroskop alatt tisztán mutatott fém vaserecskét, s így azon kevesek által 
ismert eset közé tartozik, melyről b. Reichenbach ezen czím alatt : „Meteoriten
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in Meteoriten0 egész czikket írt'). Ezen sajátságos zárványok arra utalnak, 
hogy már a kőzetre nézve is chronologiára gondoljunk a képződésben: a breccia- 
szerü zárvány régibb mint a bezáró kőzet, egészen analóg törvény szerint, mint 
a mely földünk vulkáni kőzeteinél uralkodik.

6) Legnagyobb hasonlatossággal bírván a meteorkövek fő osztálya vul
káni kőzeteinkkel, valamint ezeknél a tódulás fokonkint történik, s az egyszer
egyszer kitódúlt anyag-rétegek képződésére szolgáltat alkalmat, melyek bár
mennyire rejtettek legyenek, kedvező körülmények hozzájárultával (mállás, 
óvatos ütés sat.) néha mégis elárulják lételöket: ugyanez aknyahinyai meteorkő 
több példányánál, különösen a nagyobbaknál, minden kételyt eloszlató modorban 
mutatkozik, úgy hogy a rejtett rétegesség a kőnek leesése által előidézett pár
huzamos repedésekben, valamint óvatos ütésekben ököllel * 1 2) s kalapácscsal nyil
vánítja magát.

7) A vulkáni kőzetek között legközelebb áll azokhoz, melyekről azt kell 
feltennünk, hogy a föld nagyobb mélyéből kerültek fel mint egyebek ; ilyenek 
a Lherzolith, az Olivin tömegek, melyeket a Bazalt szögletes zárványokban hoz 
fel, s egyéb magnesia silicátok, melyek azonban még távol állanak a meteori
tektől annyiban, hogy a fémeket oxydált állapotban tartalmazzák, de a melye
ket Daubrée 3) Párisban az imént múlt évben felhasznált anyagul arra, hogy a 
vastartalmú meteoriteket mesterségesen állítsa elő. Ezen kísérleteinél a Llierzolií 
kőzetet megolvasztotta olyan körülmények között, melyek a fémélegektől az 
oxygent elvonták, és sikerült neki a meteorkövek ezen osztályához sorozható pél
dányokat mesterségesen állítni elő. Ezen kísérlet alapján fel vagyunk jogosítva 
azon következtetésre, hogy ha a mi földünk szerkezetében is vannak olyan tár
gyak mint a fémvastartalmu kőmeteorok, ezek még nagyobb mélységben ho
nolnak, mint az, melyből tudomásunkra a felületre kerültek tömegek.

8) Ezen egybevetések után meghatározhatjuk a sorrendet is, melyet a 
meteoritek négy fő osztálya egymás irányában elfoglalhat azon világtest archi- 
tecturájában, melyben eredeti fekhelyük volt.

A legalsó képlet a vasmeteorok osztálya, ennek tömöttsége a legnagyobb. 
Kőrész csak ritkán találtatik hozzátapadva.

Következik fölötte a második, a kövesmeteorvasak osztálya ; itt a vas fel
tódulván, behatott a kőzet-rétegbe, s annak egyes zúzdarabjait behálózza, s azon 
helyet foglalja el, melyet a kőtörmelék közti ür enged ;s  ha a kőásványtól meg
szabadítjuk, ágasbogas fémtömeget kapunk. Ezen ágak annál vastagabbak.

') Poggendorfs Annáién dér Physik und Chemie CXI. 1860.
1) L e ó n  egy kotord művész volt az, kinek átadtam, hogy öklével szétütvén, az ellentállás viszo

nyáról ez és több földi közét között összehasonlító Ítéletet mondjon. Egy irányban nagy darabok váltak 
-el könnyebben, másban kicsik nehezen.

3) Bulletin de la société géologique de France 1866. Tome XXIII. Expériences synthétiques 
relatives aux météorites.
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mentői közelebb állanak az első osztály határához, s annál vékonyabbak, men
tői felsőbb szintből valók.

Ezen osztály fölött foglal helyet a harmadik fő osztály az ő vasas kő
meteorjaival. Itt kőásványok képezik a kőzetet túlnyomólag, de az összefüggés 
az előbbeni osztálylyal kétségtelen a fémvas által, mely mindenben megegyezik 
az előbbi osztályok vasával, a nagyságot kivéve. A mikroskop alatt, mely a pa
rányiságot megszünteti, világosan kitűnik, hogy egy-egy kis fémvasér, a vas
részek közé zárt sárgás-zöld magnesia-silicáttal egészen oly szivacsszerii anyag, 
mint a meteoritek második fő osztályába tartozók. A keresztül húzódó vashálózat 
adja ezen osztálynak azon szilárdságot, mely azután főoka, hogy ezen osztály 
van leggyakrabban képviselve a meteorkövekben.

Végre jön, mint a legfelső képlet, a meteoritek negyedik osztálya, mely
ben vagy alig, vagy semmi vas sincs. Ezen osztály tárgyai azok, melyeknél 
otthonosabbaknak érezzük magunkat, mert ezek között fordulnak olyanok elő, 
melyek szóról szóra testvérek némely földi lávával, s egyéb földi kőzettel.

Eredési módjokra tehát állíthatunk az előre bocsátottak szerint annyit : 
hogy a kőmeteorok legnagyobb része vulkáni eredetű, s a melyek alul össze
köttetésben állanak azon régiókkal, melyekből izzón-folyó állapotban fémek s 
fémvegyek tolulnak fel, s hatnak be a kőzetbe, ott ereket képezvén ; felül össze
köttetésben vannak, részint még valóságos vulkáni kőzetekkel, de már olyakkal, 
melyek a mi most működő vulkánjaink láváival is azonosak, részint széneny, és 
földviasz-féle szerves testeket magában foglaló kőzetekkel, a minők vulkánjaink 
szomszédságában szintén találtatnak. Szóval, az eddig ismert meteoritek azon 
égi testnek, melyből kerültek, csak a vulkáni környékét illustrálják, de az attól 
távolabb állóról nem tanúskodnak.

Vannak a kőmeteoritek ásványai között mésztartalmú vegyek (Anovthit), 
van a széneny tartalmúak között, valóságos szerves vegy, (Kaba, Cap, Alais), 
megvan a szervképző elemek mindegyike ; így tehát nincs ok fel nem tenni, 
hogy nincsenek ott vízi eredésü ásványok s kőzetek ; ha tehát mi ezeket hullani 
nem tapasztaljuk, nem azt jelenti, hogy ott nem léteznek, hanem hogy kívül 
esnek azon hatáskörön, melyből egyéb kőzetek erőszakkal löketnek ki. Az erő, 
mely ilyen hatásokat előidéz, a legnagyobb valósziniiséggel nem más, mint va
lamely világtest beljének hatása a felületre, mi alatt legáltalánosabban a vulkáni 
erőt értjük.

Egyik uralkodó nézet az, hogy a meteoritek a mindenség terébe vala
mely világtest szétpattanása által jutottak, hogy tehát azon világtest egészen 
megszűnt lenni, s részei szétszórva bolyongnak, míg valamely más világtest von
zási körébe nem jutnak, s az által nem kényszerittetnek a felületre hullani. Ezen 
nézet nem talál támaszra azon ásvány- s földtani egybevetésekben, melyekről



imént szó volt ; mert ha a világtest mint egy bomba van egészen széthányva, a 
quarcz- és mészközetek, valamint a szerves-testeket tartalmazók, szóval mindazon 
kőzetekből is kellene hullani, melyekből azon világtest szilárd része állott, s a 
mely kőzetekről csak gyéren érkeznek részek, de mint biztos jelei létezésöknek, 
s ezen darabok is vulkáni terményekhez tapadvák (toluccai vassal quarczkris- 
tály) ; önállólag eddig soha sem érkeztek. Ennélfogva az inductio alapján bizto
sabb azon feltevés, hogy a meteoritek valamely világtest vulkánjából valók, s 
ennek működése alkalmával erős lökés által kijutottak saját vonzásának köré
ből, s a mindenség terében pályát kapván azon bolyongnak mindaddig, inig 
valamely nagyobb tömeg vonzó ereje máskép nem határoz.

Humboldt idejében a többi égi testtel, sőt túl a körlégen az összes termé
szettel máskép nem állottunk közlekedésben, mint a világ s meleg sugarak, 
valamint azon rejtélyes vonzó erő által, melyet távoli tömegek az anyagrészek 
mennyiségének arányában a földre, az oczeánra s a légrétegekre gyakorolnak ; 
azóta epochalis lépést jegyeztünk az évkönyvekbe; ez Bunsen és Kirchhoff 
spectrál elemzése, melynek nyomán a bolygók s üstökösök, maga a nap, sőt a 
naprendszeren túl levő egyéb napok is, kénytelenek a hasábon kereszttilbocsá- 
tott sugaraik által vegyelemeikből némelyeket bevallani. Ezen bámulatos haladás, 
a természeti bölcseletben roppant lépés előre, tekintve, hogy teljesen meggyőz 
bennünket, miről azelőtt csak hiedelmünk volt, hogy az anyag a mindenség- 
ben ugyanaz.

A spectrál készülék azonban egyébről nem tanúskodik, mint az elem je
lenlétéről, sőt minden elemet fel sem képes fedezni ; azt, hogy az elemek micsoda 
vegyeket képeznek, a merevedésnél micsoda alakokat vesznek fel, micsoda ás
ványtesteket, s ezek minemü kőzeteket képeznek, csak a lehullott meteorteste
ken tanuljuk, s azok által tudjuk, hogy a vegy tünemények itt megállapított 
törvényei egyéb világtestekben is érvényesek, hogy a jegeczek alakulásának 
törvényéről, e földön írt munka más világtestekre is szól, s hogy a geología ve
zérelvei e földön kikutatva, a csillagok szerkezetének törvényeit is kifejezik.

A tűztíinemény és a hullott tömegek már a legrégibb időben lekötötték 
az ember figyelmét. Mióta Chináról többet tudunk, arról is értesülünk, hogy a 
meteorkövekről, tűzgolyókról s hulló csillagokról már Krisztus előtt hét század
dal pontos jegyzékeik vannak. l) A régi görögöknél nem egy vau feljegyezve

t) A polgárisodott állapot előrehaladott állapotára mutat ezen történet : Kr. előtt 211 évvel a 
zsarnoknak festett Tsihoang-ti uralkodása alatt, ki többi közt azon parancsa következtében, hogy min
den könyv égettessék el, rósz emléket hagyott maga után, Tong-kieng táján esett egy meteorkő, egy 
csillag, miként mondják, mely kővé változott, és ezen kőre valami furfangos párt-ember szókat vésett be, 
melyek a zsarnok nemsokára bekövetkező halálát s a birodalom megoszlását jelenték ; a követ esése ke-
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esési idejére nézve, só't többről tudjuk, hogy vallásos tisztelet tárgyává lettek, s 
baetyliák neve alatt emlékök érmek által is van örökítve, melyek egyik lapján 
ily mennyből hullott kövek ábrázolvák.

Őseinkről maradt reánk a mennykő szó, mint a felülről sújtó Isten harag
jának egyik nyilvánulása, s épen oly találólag megkülönböztetve az Isten nyi
lától, mint az ilyen nyilvánulás második módjától. Amaz a hulló kő, emez a 
sújtó villám érzéki képe.

A természet műveletlen fia mindenkor érezte a meteoritek hullásában a 
nagyszerűt, de annak jelentőséget tulajdonítni máskép, mint képzelete segítsé
gével, nem bírt ; e századnak jutott osztályrészül, a természettudományok előre
haladott miveltségének alapján, a félelmes tüneményben azon egyedüli tapint
ható testközeget felismerni, mely mielőtt hozzánk érkezik, a légben tovahaladó 
tüzesgolyók, és a futó csillagok társa, s mely, ha tovább megyünk, össze
köttetésbe hozható a bolygókkal és üstökösökkel, a nappal, sőt még egyéb nap
rendszerekkel, úgy hogy jelenleg minden meteorit-esést úgy tekintünk, mint a 
mely által gyűjteményünk egy az universum geológiáját illustráló újabb kézi- 
példánynyal szaporodik.

lyén hagyta a hivatalos feltalálók számára. Minden nyomozás sikertelen lévén, Tsihoang-ti azon helység 
lakóit, melynek területére esett, mind megölette, a követ pedig szétzúzatta. Azonban mégis elérte a halál 
ugyanazon évben.



V.

A PHILOSOPHIAI NAGY-, ÉS MARCZIBÁNYI-JUTALOMRÓL.

Az 1859—1864. évkörre eső' philosophiai nagyjutalom, az osztály véle
ménye alapján, egynek sem adható ki az ez évkörben megjelent philosophiai 
munkák közöl.

A Marczibányi 50 aranyos mellékjutalom W a r g a  János 1. t. Bölcsé- 
szettana 1861. és 1863-ban megjelent első, második, negyedik, ötödik, s a ta
pasztalati lélektant, a gondolkodástant, az ethika elemeit s a bölcsészettan tör
ténetének alapvonalait tartalmazó köteteinek Ítéltetett oda ; mint a mely Bölcsé- 
szettanban tartalom és forma legjobban födözik egymást, s a szerző mind a rend
szer, mind az iskola követelményeinek eleget igyekszik tenni. Fogalmai világo
sak, kellően rendezettek ; s nyelve, bár nem elég folyékony, de szabályos.

Kelt a M. T. Akadémia 1867. jan. 29-én tartott nagygyűléséből.

Arany János,
titoknok.
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A TÖRVÉNYTUDOMÁNYI NAGY- ÉS MARCZIBÁNYI, valam int a
SZTROKAY ANTAL nevét viselő JUTALMAKRÓL.

Az 1860— 1865. évkörben megjelent jog- és államtudományi müvekre 
a Törvény tudományi Osztály jelentése örömteljes megelégedést fejezett ki azon 
tapasztaláson, hogy az odaítélendő' jutalmakra nézve nem az évsor szegénysége, 
hanem inkább a benne megjelent jeles és figyelemre méltó szakbeli munkák 
nagy száma okozta az elhatározás nehézségét. Szerencsét kívánhat az osztály az 
irodalomnak s országnak azon nagyobb számú hasznos, s részint kitűnő művek
hez, melyek ez évsor alatt, a jog- és államtudományokat érezlietőleg előre \űve, 
s ezeknek irodalmunkban eddig volt állását jóval túlhaladva, megjelentek, s me
lyek közöl az akadémiai jutalmat többen is megérdemlenék, mig most csak 
dicsérettel említhetők.

Azonban, választani kell vén, a több jeles közöl az osztály véleménye 
első helyre sorozta D e á k  Ferencz ig. és t. tag azon közjogi munkáját, mely 
előbb a Budapesti Szemlében adatván ki, azután „Adalék a magyar közjoghoz^ 
czím alatt külön füzetben is megjelent. E mü, bár polemicus természetű, de 
egyszersmind közjogunk legfőbb alapelveit oly kristálytiszta világosságban 
terjeszti elő, vitás kérdéseit oly meggyőző erővel tárgyalja és fejti meg, hogy 
mintegy a magyar alkotmányos jog nagybecsű catechismusának tekinthető. De 
miután az akadémiai Ügyrend gyűjteményben megjelent (bár onnan külön is 
lenyomott) munkákat kizár a nagy jutalomból : az osztály azon fájdalmas kény- 
telenségben találta magát, hogy a nagyjutalmat Deák Ferencz említett művének 
nem ajánlhatta kiadatni.

E szerint a 200 arany nagyjutalmat az Akadémia, a Törvénytudományi 
Osztály véleménye alapján, Dózsa  Elek t. t. „Erdélyhoni Jogtudomány“-ának 
Ítélte, mint a mely Erdély egész köz- és magánjogát s jogtörténetét magában 
foglalván, nagy gonddal, szorgalommal s az adatokat lelkiösmeretesen felhasz
náló ügyszeretettel összeállítva, nemcsak alaposság, világosság, kimerítő terje
delem által kitűnő, hanem a maga nemében egyetlen s így eredeti is, közhasz
núságra nézve pedig szinte első helyet foglal el.



A M a r c z i b á n j M 50 arany mellékjutalmat K a u t z  Gyula r. t. „Nem
zetgazdaság s Pénzügytan" czímü munkájának ítélte az Akadémia, mint a mely, 
a tudomány színvonalán állva, szerzője többi becses műveivel együtt a külföldi 
tudós világ elismerésében is részesült.

A S z t r o k a y  Antal nevét viselő 100 arany jutalom, az 1864. és 1865. 
években megjelent jogtudományi munkák közöl, P a u l e r  Tivadar r. t. „Bün
tető Jogtan" czímü könyvének Ítéltetett, mely az osztály véleménye szerint az 
e téren ekkorig megjelent magyar nyelvű dolgozatok közt első helyet foglal el, 
s úgy tudományos magas értéke s rendszeressége, mint nemesen szabadelvű s 
a tudomány és tapasztalás újabbkori vívmányait felölelő iránya s tartalma 
által kitűnő.

A mondott évkörben megjelent munkák közöl, a jutalmazottakon kívül, 
még dicsérettel emelte ki az osztály véleménye W e n z e l  Gusztáv r. t. „Magyar 
és Erdélyországi Magánjogát" ; W en i n g e r  Vincze 1. t. „Politikai Számtanát" ; 
K ő n e k  Sándor 1. t. „Statistikáját" ; K a u t z  Gyula r. t. „Országászat-tanát" ; 
H o f f m a n n  P áll. t. „Római magán Jogrendszerét"; K ér k a p  o ly  Károly 
1. t. „Protestáns Egyházalkotmányát" ; Dóz s a  Elek t. t. „Erdélyhoni ref. Egy
házjogát" ; néh. S z á l  a y László „Fiume, Szerb telepek és Horvát kérdés" ez. 
dolgozatait; végre S z a t h m á r y  Károly „Az Alföld és Fiume" ez. monogra- 
phiáját; — melyek részint tudományos rendszeresség s az adatok s anyagok 
gondos, szorgalmas összegyűjtése s feldolgozása, mindnyájan pedig alapos tu
dományosság s közhasznúság tekintetében, figyelemre méltók.

Kelt a M. T. Akadémia 1867. január 29-én tartott nagygyűléséből.

Arany János,
titoknok.
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V i l .

AZ 1865-KI ÉS 1866-KI SAMUEL-JUTALÓMRÓL.

Az Akadémia, Nyelvtudományi Osztálya véleménye alapján, az 1865-ik 
évi S ám u e 1‘jutalmat (15 arany) B u d e n z  József 1. tagnak a Nyelvtudo
mányi Közleményekben 1865 folytán megjelent „Cseremisz Szótára czímü 
munkájának ítélte, minthogy az, a cseremisz nyelvnek hozzáférhető szókincsét 
egész teljességében adja, s ez által nyelvtudományunknak felette becses segéd
eszközt nyújt.

186G-ról a 15 arany Sámuel-díjt szintén B u d e n z  József 1. t. „Mordvin 
Tanulmányok czímü értekezésének Ítélte, mely a Nyelvtudományi Közlemé
nyek 1866-iki folyamában jelent meg, és hasonlókép jeles dísze nyelvtudományi 
irodalmunknak.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1867. január 29-én tartott nagygyűléséből.

Arany János,
titoknok.



VIII.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA UJ JUTALOMTÉTELEI.

A N y e l v -  és  S z é p t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1 .

A gróf T e l e k i  József-féle drámai jutalomért 1868-ra v í g j á t é k o k  
pályáznak. Csak tiszta vígjáték fogadtatik el, tehát bohózatfélék nem. A verses 
forma eló'nyeül fog tekintetni a műnek, hasonló vagy közelítő' becsű társak felett.

Jutalma sz áz  arany.
Határnap 1867. dec. 31. — A jutalom 1868. márczius 19-én adatik ki.
A jutalmazott mű előadásra a Nemzeti Színház sajátja lesz, kiadásra az 

íróé marad.
2 .

Kívántatik elbeszélő költemény, mely a magyar történetbó'l vagy mondá
ból vett valamely tárgyat úgy kezel, hogy abban történeti vagy mondai sze
mélyek cselekvénydús mesében jelenjenek meg, a mű forrástanulmányokra mu
tasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct compositióra, költó'i tárgya
lásra, választékos nyelvezetre, és a versbeli technika szigorú, tiszta és szabályos 
megalkotására nézve, költészetünk díszére szolgáljon.

Jutalma az ifj. gróf Ná d a s d y Ferencz úr által néhai gr. N á d a s d y 
Tamás nevére tett alapítványból k é t s z á z  arany.

Határnap 1869. május utolsó vasárnapja.
A jutalmat nyerő' mű a szerző tulajdona marad, ki tartozik azt esztendő 

alatt közrebocsátani.

3.

Azon befolyásnál fogva, melylyel a külföldi irodalmak a magyar 
nyelvre hatnak, szükségessé válik, hogy a magyar szellem saját történetének 
tudata által őrizze meg önállóságát. A régi magyar irodalomnak beható és foly
tonos tanulmányozása tehát oly mellőzhetetlen, mint a haladó kor eszméinek 
átültetése. Ama tanulmányozás pedig az egyes kiváló írók nyelvének átvizsgá-
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lása utján képezi leginkább azt a nemzeti öntudatot, mely a szellemi önállóságot 
megőrzi.

Ily czélból kívántatik oly munka, m e l y  P á z m á n y  P é t e r  m a g y a r  
n y e l v é n e k  s a j á t s á g a i t  r é s z l e t e s e n  f e l m u t a t v á n  j e l l emz i .

Jutalma a M a r c z i b á n y  i-alapítványból n e g y v e n  arany.
Határnap márczius 31. 1869.
A jutalmat nyerő' mű az Akadémia tulajdona.

4.

Kívántatik a r ó m a i  i r o d a l o m  t ö r t é n e t é n e k  k é z i k ö n y v e ,  a 
művelt osztályok számára.

Múlhatatlan feltétel, hogy a kitűzött tárgy alaposan s az illető' tudomány 
jelen állásával egyező'leg, e mellett lehető'leg népszerű, csinos és correct nyel
ven dolgoztassék ki. (Lásd alább : Pályázási Szabályok 9. pont.)

Terjedelme l e g a l á b b  12—15 közép 8-r. nyomtatott ív.
Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő' mű az Akadémia tulajdona.

5.

Kivántatik a F e s t é s z e t  e g y e t e m e s  T ö r t é n e t e ,  korok, népek, 
irányok és iskolák szerint, a nevezetesb művészek és művek ismertetésével, s az 
utóbbiak hollétére s másolataira utalással. Kiterjedése legalább 12—15 nyom
tatott ív.

Múlhatatlan feltétel, mint föntebb a 4. szám alatt.
Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

6.

A n. m. m. kir. helytartótanács kezelése alatt álló Fekésházy-alapít- 
ványból ö t s z áz  forint jutalom fog adatni egy, az 1867—1871-ki öt éves kör
ben, nem magyarok számára, a hazában divatozó bármely nyelven (a magya
ron kivtil) í r t , a m a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m  m e g i s m e r t e t é s é r e  
r e n d e l t  s nyomtatásban megjelent tan-,  kézi  vagy o l v a s ó k ö n y v n e k .  
Mire a hazai írók oly megjegyzéssel tétetnek figyelmessé, hogy bár az illető 
munkák be nem küldése senkit a jutalomból ki nem rekeszt, csak s a j á t  érde-  
k ö k e t  m o z d í t j á k  elé, ha e téren megjelenendő munkáikat benyújtják az 
Akadémiához.
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A P h i l o s o p h i a i  O s z t á l y b ó l .

Kívántatik a B ö l c s é s z e t i  E r k ö l c s t a n  k é z i k ö n y v e .  Kiterje
dése legalább 12—15 közép 8-r. ív.

Múlhatatlan feltétel, hogy a kitűzött tárgy alaposan s az illető tudomány 
jelen állásával egyezőleg, e mellett lehetőleg népszerű, csinos és correct nyelven 
dolgoztassák ki. (Lásd alább : Pályázási Szabályok, 9. pont.)

Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő' mű az Akadémia tulajdona.

A T ö r t é n e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1 .

Kivántatik az Ú j a b b  n e v e z e t e s  U t a z ó k  t ö r t é n e t e ,  különös 
tekintettel a világ és az éjszaki sark körüli utazásokra. Kiterjedése l e g a l á b b
12--15 közép 8-r. ív.

Múlhatatlan feltétel, hogy a kitűzött tárgy alaposan s az illető tudomány 
jelen állásával egyezőleg, e mellett lehetőleg népszerű, csinos és correct nyelven 
dolgoztassák ki. (Lásd alább: Pályázási Szabályok, 9. pont.)

Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

2 .

/
Kivántatik a Grörög Á l l a m  r é g i s é g e k  k é z i k ö n y v e ,  t. i. az ösz- 

szes görög föld és népek bevezető ismertetése után, az ezeket összekötött intéz- 
vények és vallásügy, úgy az egyes törzsökök és államok közélete, vagyis 
alkotmányaik, közigazgatásuk, törvénykezésök és hadügyök ismertetése; — 
l e g a l á b b  12 — 15 közép 8-r. nyomtatott íven.

Múlhatlan feltétel : mint föntebb, az 1. szám alatt.
Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

A K A D . É V K Ö N Y V . X I .  K . V I I I .  D . 8
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A T e r m é s z e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1.

Készíttessék természettudományi szempontból oly javaslat, mely hazánk 
viszonyaihoz alkalmazva, a vizeinkben érzékenyen megfogyott halak tenyész
tését sikeresen előmozdítaná, tekintettel a külön halfajok életmódjára, ívási és 
ikra-lerakási idényeikre, valamint más idevágó természettudományi viszonyokra. 
Kivánatos, hogy e javaslat oly irányban dolgoztassák ki, miszerint az a meg
alakítandó halászati törvényeknek segédalapul szolgálhasson.

Jutalma a Vi t é  z-alapítványból n e g y v e n  arany.
Határnap január 31. 1868.
A jutalmazott mű az Akadémia tulajdona.

2.

Kívántatik a F ű vész  et  A l a p v o n a l a i t  tartalmazó kézikönyv, a 
művelt osztályok szükségeihez alkalmazva. Kiterjedése l e g a l á b b  12 —15 kö
zép 8-r. nyomtatott ív.

Múlhatatlan feltétel, hogy a kitűzött tárgy alaposan s az illető tudomány 
jelen állásával egyezö'leg, e mellett lehetőleg népszerű, csinos és correct nyelven 
dolgoztassák ki. (Lásd alább : Pályázási Szabályok, 9. pont.)

Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő' mű az Akadémia tulajdona.

3.

Kivántatik a N ö v é n y z e t i  F ö l d r a j z  kézikönyve. Kiterjedése l eg 
a l á b b  12—15 közép 8-r. nyomtatott ív.

Múlhatatlan feltétel, mint föntebb a 2. szám alatt.
Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

4.

Kivántatik az Á l l a t i  É l e t t a n  (physiologia) a l a p v o n a l a i t  tar
talmazó k é z i k ö n y v ,  különös tekintettel az e mbe r r e .  Kiterjedése l e g a l á b b  
12—15 közép 8-r. nyomtatott ív.

Múlhatatlan feltétel, mint föntebb a 2. sz. alatt.
Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap september 30. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.



I X .

MÁR KIHIRDETETT ÉS FÜGGŐBEN LEVŐ JUTALOMTÉTELEK.

A N y e l v -  és  S z é p t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1 .

A gróf T e l e k i  József-féle drámai jutalomért 1867-re v í g j á t é k o k  
pályáznak. Csak tiszta vígjáték fogadtatik e l, tehát bohózatfélék nem. A 
verses forma előnyéül fog tekintetni a miinek, hasonló vagy közelítő becsű 
társak felett.

Jutalma száz  arany.
Határnap volt 1866. deczember 31. — A jutalom 1867. marczius 19-én 

adatik ki.
A jutalmazott mű előadásra a Nemzeti Színház sajátja lesz, kiadásra az 

íróé marad.
2.

A gróf K a r á c s o n y  i-féle drámai jutalomért 186 % -ben szó m o r ű j á- 
t é k o k  pályáznak, hová nem csak szomorújátékok, hanem másnemű, történeti, 
regényes, polgári színművek, drámai erkölcsrajzok stb. is értetnek. A jutalom 
csak önálló becsű munkának adatik ki.

Jutalnia n é g y s z á z  arany.
Határnap 1867. deczember 31-dike. Ajutalom 1868. márczius 31-dikén 

adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona. Ha azonban a sajtó viszony ok 

netaláni oly változtával, hogy az írói tulajdon a szinházak ellenében kellőleg 
védve lenne, a szerző három hónap alatt ki nem nyomatná művét: akiadás joga 
10 évig az Akadémiára száll.

3.

Kívántatik elbeszélő költemény, mely a magyar történetből vagy mon
dából vett valamely tárgyat úgy kezel, hogy abban történeti vagy mondai sze
mélyek cselekvénydús mesében jelenjenek meg, a mű forrástanulmányokra mu-

8*
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tasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct compositiora, költői tárgya
lásra, választékos nyelvezetre, és a versbeíi technika szigorú, tiszta és szabályos 
megalkotására nézve, költészetünknek díszére szolgáljon.

Jutalma az ifj. gróf N á d a s d y  Ferencz úr által néhai gr. N ád ásd  y 
Tamás nevére tett alapítványból száz  arany.

Határnap 1867. május utolsó vasárnapja.
A jutalmat nyerő' mű a szerző tulajdona marad, ki tartozik azt esztendő 

alatt közrebocsátni.
4.

Mi befolyással volt az ó classicismus a magyar költészetre, a legrégibb 
időktől kezdve?

Jutalma a Gr o r o v e-alapítványból h a r m i n c z  arany.
Határnap január 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

5.
Má s  j d s z o  r.

A mindennapi tapasztalás bizonyítván, hogy mióta a nyelvújítás jogosult
sága kérdésbe többé nem vétetik, és irodalmunk, főleg pedig az időszaki, sőt a 
napi sajtó is, folytonos gyarapodást vészén, nyelvünk szükség nélkül más nyel
vek phrasisai után képzett számtalan — a törzsökös magyar szólásmódoknál 
sem szebb, sem hatályosb, sem világosb, sem szabatosb — új szólásokkal árasz- 
tatik el, mi által a nyelv saját eredeti színezetéből kivétetik, a nélkül, hogy 
egyéb tekintetben nyerne :

Fejtessenek ki tehát azon elvek, melyek új szólásmódok alkotásánál szem 
előtt tartandók ; s mutattassék ki számos példákban, mily káros befolyással volt 
és van, ez elvek mellőzése miatt, nyelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek ha
nyag vagy szolgai utánzása a nyelvújítás diadala óta.

Jutalma a M arczibányi-alapítványból n e g y v e n  arany.
Határnap márczius 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

6 .

Kívántatik a magyar igeidők elmélete a középkori, úgy a XVI. és XVII. 
század irodalmi — s a  mennyiben vannak, népi nyelv emlékei alapján, tekintet
tel a legújabb kor irálytani fejleményeire.

Jutalma a M a r c z i b á n y i-alapítványból n e g y v e n  arany.
Határnap márczius 31. 1868.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.
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7 .

Fejtessék ki a S z é p, természetben, művészetben és életben. Kiterjedése 
12—15 közép 8-r. nyomtatott ív.

Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap május 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

A T ö r v é n y t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

Kívántatik a jelzálogi és telekkönyvi rendszer ismertetése, elméleti és 
gyakorlati szempontból. — párhuzamba állítva a jog és közhitei azon elveit, a 
melyeken az európai nevezetesebb telekkönyvi rendszerek alapúinak ; továbbá 
indokolt kifejtése annak: mily rendszer lenne, a mellett, hogy legegyszerűbb, a 
magyar jog- és birtokviszonyoknak s közgazdasági érdekeinknek leginkább 
megfelelő ?

Jutalma a S z t r o k a y  Antal-alapítványból s z á z  arany.
Határnap deczember 31. 1867.

A T ö r t é n e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1.

Számiáltassanak elő az erdélyi külön diéták 1540-ig, s fejtessék ki azok
nak hatásköre.

Jutalma a Vi t é  z-alapítványból n é g y  ve n arany.
Határnap 1867. január 31-dike.

2.

Kívántatik oly munka, mely a múlt század végétől a jelen ideig hazánk
ban uralkodott nemzetgazdasági nézeteket, ezek fejlődése történelmét, és közvi
szonyainkra gyakorlott befolyását kimerítőleg adja elő.

Jutalma a Pesti Hazai Első Takarékpénztár részéről, a „Fáy András
ai api t vány u alapító levele értelmében, e z e r  ö t s z á z  forint.

Határnap volt 1866. deczember 31.
A jutalmazásra már kijelölt munka a szerző által legalább 500 példány
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bán kinyomatandó, s a munka megvétele a közönség részére lehetővé teendő : 
ellen esetben a jutalom ki nem adatik. A munka a szerző tulajdona marad, ki 
abból három nyomtatott példányt a takarékpénztárnak átadni köteles.

A M a t h e m a t i k a i  és  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  O s z t á l y o k b ó l .

1.

Kivántatik a M e c h a n i k a  alapvonalait előadó kézikönyv. Kiterjedése 
12—15 közép 8-r. nyomtatott. ív.

Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap márczius 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

2 .

Kivántatik a Y H i á n y o s s á g  elméleti s gyakorlati előadása. Kiterjedése 
12—15 közép 8-r. nyomtatott ív.

J utalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap márczius 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

3.

Kivántatik E m b e r t a n, természetrajzi tekintetben. Kiterjedése 12—15 
közép 8-r. nyomtatott ív.

Jutalma a Hölgyek alapítványából h á r o m s z á z  forint.
Határnap márczius 31. 1867.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.
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I.

ELNÖK BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF BESZÉDE.

Elismert tény, hogy azon nagy nemzetiségek, melyek korunk polgáriso- 
dásának élén állnak, hatalmukat sőt még kiterjedésüket is irodalmaiknak kö
szönik.

Nagy államok pusztán erőszak által is alakulhatnak, s jól rendezett köz- 
igazgatás külsőleg egy bizonyos fokig kiegyenlítheti azon különbségeket, me
lyek egy nagy birodalom polgárai között léteznek ; de azon belső egység, mely 
egy erős nemzetiség alakulására kívántatik, csak az eszmék s érzelmek közössé
géből fejlődik ki, s ezért csak a népek szellemi munkásságának műve lehet; s ki 
az újabb kor nagy nemzeti alakulásainak történetét ismeri, nem fogja tagadni, 
hogy azokra az, mi egy század óta az irodalom körében történt, sokkal nagyobb 
befolyást gyakorolt mindennél, mi Olasz- és Németországnak egyesítésére a po
litika terén s a harczmezőn eléretett.

Saját fejlődésünk története szinte igazolja ezen tapasztalást, s a nagy 
férfiú, ki újjá születésünk első korszakában a nemzet élén állt, semmi által nem 
bizonyítá be lángelméjét annyira mint az által, hogy midőn a nemzetet régi al
kotmányának sánczaiból a haladás terére vezette, egyszersmind Akadémiánkat 
alapítá meg, hogy midőn az érdekek közössége, melybe a haladás útján szom
szédainkkal jutottunk, nemzetiségünket új veszélyekkel fenyegeté, ezeknek elle
nében egy kifejlett nemzeti irodalom erős védfalát állítsa fel.

Széchenyi István, és azok, kik őt nemes törekvéseiben követék, a t u d o- 
m a n y o k n a k  m a g y a r  n y e l v e  ni  m Í v e l é s é t  tűzték ugyan ki Akadémi
ánk feladataid ; de kik e nagy férfiú intentióit közelebbről ismerik, tudják, hogy 
a tudományok mivelése az ő felfogása szerint, csak mint távolabb czél tűze
tett ki. A közelebb fekvő feladat, melynek megoldását Széchenyi Akadémiánk
tól várta, nemzeti irodalmunk megalapítása volt, s ha Akadémiánk tevékenysé
gét fenállásának első korszakában figyelemmel követjük, meggyőződünk, miként 
ez maga is így fogta fel hivatását.

E korszak alatt az irodalmi irány a szorosan tudományost csaknem egészen
1*
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háttérbe szorítá, s akár azon férfiak tevékenységét tekintsük, kik intézetünknek 
akkor élén álltak, s nevök dicsősége által arra fényt árasztottak, akár az Aka
démia által akkor kiadott munkákat s kitűzött pályakérdéseket, azt fogjuk ta
lálni, hogy ha bár a tudomány az Akadémia tevékenységének körébó'l akkor 
sem záratott ki, ez legalább csak alárendelt szerepet játszott. A fő czél nemzeti 
nyelvünk mivelése s általa egy nemzeti irodalom megállapítása volt, melynek 
elérésére az ó-kor s a külföld remekíróinak fordítása s nagyobb jelességű magyar 
szépirodalmi művek jutalmazásában a leghathatósabb eszközök választattak.

Ks ez helyesen történt így. Az első, mi után minden nemzetnek törekedni 
kell. az, hogy egyéniségét biztosítsa ; és valamint azok. kik akkor, midőn orszá
gos létünk fentarthatása még kérdésben forgott, minden törekvéseiket a politi
ka terén arra irányozák, hogy alkotmányunk romjaiban önállásunknak legalább 
formáit s velek a nemzetben jogainak érzetét tartsák fel, úgy Akadémiánk, mi
dón háttérbe szorítva még a tudománynak érdekeit is, egész tevékenységét arra 
irányozd, hogy nyelvünket s általa irodalmunkat alapítsa meg, mely a nemzet 
hitének, reményeinek s érzelmeinek hív tükre, méltó formában fejezze ki azt, 
miért milliók lelkesülnek, bizonyosan azt tevék, mi azon viszonyok között a leg
szükségesebb vala.

De ha hálával emlékszünk azon férfiakra, kik e szomorú korszakban szint
úgy az irodalom mint a közélet terén minden törekvéseiket csak arra irányo
zák, hogy a nemzetben egyéniségének érzete fentartassék, és ha belátjuk, hogy 
mindent, mit azóta elértünk, azon férfiak munkásságának köszönjük, kik látszó
lag remény nélkül, de annál több buzgósággal folytaták a küzdelmet, mely né
pünk jövője felett határozott: nem titkolhatjuk magunk előtt, hogy nemzetünk 
megváltozott helyzetével törekvéseink irányának is változnia kell, s hogy Aka
démiánk sem foglalhatja el többé azon álláspontot, mely neki minden tudomá
nyos intézetek között egy ideig egészen sajátszerü helyzetet adott.

Mióta e helyen utolszor találkozónk, hazánk nagy átalakuláson ment ke
resztül. A törvényes önállás, melyet követelénk, elismertetett; s ha az, a mit el
értünk, egyesek vágyainak egészen nem felel meg, kétségtelen, hogy a nem
zet saját ügyeinek elintézésében oly szabadsággal bír, minó' ne i századok óta 
nem engedtetett. — A nemzet megváltozott helyzetével megváltoztak kötelességei, 
és ezekkel — meggyőződésem szerint — megváltozott az Akadémiának fel
adata is.

Mikor a nemzet tevékenysége — elnyomva minden téren — szabadon 
csak az Akadémia körében nyilatkozott, mikor mindenből, mire egykor büszke 
volt, csak e tudományos intézet maradt meg, melyet egészen sajátjának mond
hatott, s a nemzet nem kívánt mást az Akadémiától, mint azt: hogy szebb múlt
jának romjain magasan lobogtatva nemzetiségünk zászlóját, a múltnak emlékével 
egy szebb jövőnek reményeit tartsa fel e hazában, s minden nemesebb törekvéseinek
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jelképe legyen : az Akadémiának arra kelle irányozni törekvéseit, hogy e honi 
polgáraiban a nemzeti érzetet tartsa fel, s a jövő számára a nyelvet fejleszsze ki. 
mely majdan haladásunknak eszköze lehessen.

De a nemzetnek ezentúl, hogy feladatát megoldja, nem j e l k é p r e ,  ha
nem s e g é d r e  van szüksége ; s valamint a z nem felelne meg hivatásának, ha 
mint előbb, sakkor helyesen, kizárólag régi jogállapotjainak fentartásán dolgoz
nék, úgy Akadémiánk nem szorítkozhatik többé tisztán irodalmi tevékeny
ségére.

A nemzetnek részt kell venni a nagy küzdelemben, melynek czélja a 
polgári szabadságnak s nyugati civilisatiónak Európa ezen részében megállapí
tása ; s Akadémiánknak részt kell venni a nagy munkában, mely európaszerte 
a tudományok körében a népek szellemi felszabadulásáért folyik; sőt a nemzet 
csak annyiban oldhatja meg nehéz feladatát, a mennyiben mi ezen kötelessé
günknek eleget teszünk.

Volt idő, midőn a tudomány elvonulva az élettől, egyes osztályok vagy 
emberek kiváltságos tulajdonának tekintetett, mely a népek jólétére semmi befo
lyást sem gyakorolt; s midőn Baco büszke szava, hogy a tudomány hatalom, 
még azok előtt is, kik azt megérteni képesek voltak,#csak egy merész jóslatnak 
látszott. De vájjon, ha körültekintünk, tagadhatja-e valaki, hogy e jóslat telje
sült, s hogy korunkban azon hatalomnak, melyet a tudomány gyakorol, nem
csak nagy, de jótékony hatását ismerni tanultuk? — Mert ki nem látja át? hogy 
mindaz, a mi egykor azon káros hatásról mondatott, melyet a tudomány legne
mesebb érzelmeinkre gyakorol, hasonló azon panaszhoz, melyet valaki a nap 
ellen azért emelne, mert midőn első sugarai a föld felett elterjedtek, csak hide
get érzett, mig minden perez, mely alatt az égi csillagzat magasabbra emelkedik, 
az ellenkezőt bizonyítja be ; ki nem ismeri el ? hogy valamint azon uralom, me
lyet az emberiség korunkban a természet felett gyakorol, s mely a civilisatiónak 
egyedüli biztos mértéke, úgy azon haladás, melyet újabb időkben a humanitás
ban tettünk, csak a tudomány által eszközöltetett, s hogy miként az egyes népek azt. 
mit szabadságban s jólétben bírnak, ennek köszönik, úgy az egész emberiség azon 
boldogabb állapotot, melyért annyi nagy elme lelkesült, csak ettől várhatja , mert 
ha az, mi századokon át minden nemesebb kebelnek legszebb ábrándja volt, va
laha valósággá válhatik, ha a föld különböző népei, különböző éghajlat alatt, kü
lönböző nyelveken szólva, valaha azon közösségnek öntudatához jutnak, mely 
őket egy nagy emberiséggé egyesíti, ez csak a tudomány müve lehet, mely mi
dőn minden téren az igazság után törekszik, oly czélt tűz ki, melynél, bárhonnan 
indulva ki, végre találkoznunk kell, s melynél a föld népei — kik hitregénk 
szerint azért váltak el, mert egymást nem érték többé — épen mert egymást 
megérteni tanulták, legfontosabb eszméik s érzéseik közössége által ismét egye
sülni fognak.



6 ELNÖK BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF BESZÉDE.

Hogy e czéltól távol vagyunk, s hogy annak teljes elérése talán még 
igen sokáig egy szép ábránd fog maradni, melynél törekvéseink s küzdelmeink 
között megpihenünk, — ki tagadja azt ? Mit a tudományból eddig bírunk, — 
hogy a tudomány egyik legnagyobb férfiának hasonlatosságával éljek, — nem 
több mint azon pár kagyló s kövecs, melyet a gyermek a véghetlen óceán part
jain felszedni bírt ; s alig találunk népet, melynél az ismeretek sugarai a társaság 
minden rétegeit már annyira áthatották, hogy a tudomány egész hatását meg- 
itélhetnok. — De hogy az emberiség ezen irányban halad, s hogy az állás, melyet 
az egyes népek az emberiség körében elfoglalnak, azon tevékenységtől függ, 
melyet ezen irányban kifejtenek, — az kétségen kivül áll ; s ép oly bizonyos, 
hogy Akadémiánk ezentúl csak úgy felelhet meg hivatásának, ha a magyar 
nemzet ezen törekvéseinek élére áll, s valamint akkor, mikor a nemzetnek arra 
szüksége volt, csaknem kizárólag nemzeti nyelvünk s irodalmunk megalapításá
nak szentelte tevékenységét, úgy most, midőn irodalmunknak az Akadémia gyám
ságára többé szüksége nincs, egész erejét azon körben központosítja, melyet már 
neve kijelel.

Teljesítve mindenek előtt azt, mit alapítói neki kötetelességül tűztek ki, 
azaz: magyar nyelven terjesztve a t u d o m á n y o k a t ,  és midőn ezt teszi, egy
szersmind részt véve azon törekvésekben, melyeknek a tudomány újabb haladá
sait köszöni, s melyek, mert az egész emberiségnek közösek, egyszersmind azon 
kancsot képezik, mely az utolsó időben felmerült nemzeti ellentétek és súrlódá
sok daczára, a mívelt világ népeit mindig közelebb fűzi egymáshoz.

Nemzeti feladás ez is : mert hisz napjainkban a nemzetek nagysága nem 
az emberek hanem az intelligentia mennyiségétől függ, s az, mely a többieket 
ebben megelőzte, ha nem a világ első népe is még, a világ első népévé fog válni.



IL

TITOKNOKI JELENTÉS.

Tisztelt Közönség !
Ha tudományos Akadémiánk múlt évi munkásságát vázolandó, a szo

kottnál kevesebb eredményt bírnék felmutatni : igazolást ugyan alig, de ment
séget találnék a körülményekben. „Elszakadott testvértelen“ helyzetünk hozza 
magával, hogy valahányszor a nemzeti életkérdéseinket illető politikai mozga
lom magasabb hullámokat vet : mindannyiszor kisebb-nagyobb mértékben hát
térbe szorul a szépmüvészet és a tudomány. Kevesen vagyunk, Tisztelt Közönség ! 
— s mint ostromlott várban, melynek védő ereje aránylag csekély, minden kéz, 
minden figyelem a leginkább veszélyezett oldalra pontosul össze, habár a többi 
védetlen marad is : úgy minálunk egy-egy jelentősebb átalakulási folyam meg
követeli munkásait onnan is, hol azok a haza szolgálatára ép oly szükségesek. 
Nem akarom elvitatni a polgár kötelességeit a tudóstól, de talán mégsem téve
dek azt állítván, hogy a tudós, f ő l e g  mint tudós teljesíti polgári kötelességét, 
az által, ha a tudomány zászlóját, melynek bajnoka, hona díszére és javára mi
nél magasban lobogtatni törekszik. Ez nem zárja ki sőt éleszti a hazafias irányt; 
de hogy a tudomány, a politikai élet minden lendületével, hátrább essék, ez 
nem mutatna összes államszervezetünk épségére. Mert nem az a test ép és egész
séges, melynek vére, erős rohamokban, majd a szívre majd a fejre tolúl : hanem 
a melyben minden szerv, egyik zajosabban s feltűnőbb mozgással, a másik el
rejtve, csöndesen, de mind teljes öszhangban működik.

Azonban, visszatekintve az Akadémia közelebbi munkálkodására, nem latok 
okot a föntebbi mentséghez folyamodni. Mind az o s z t á l y o k b a n ,  mind az állan
dó b i z o t t s á g o k b a n  folyton-folyt az eszmecsere, melynek eredményét számos 
kötetre menő új kiadvány hirdeti. Az osztályok n e g y v e n ö t  ülésén mily vál
tozatos tárgyak szolgáltak előadásul, részletesebben a ma szétosztott jelentés / '
mutatja. En, rövidre szabott idomhoz képest, csak futólag, mint vizet a fecske 
szárnya, érinthetem azokat.
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A nye l v -  és szép  t u d ó  m á n y i  o s z t á l y  fôleg a 11 á j i nyelvhason
lítással foglalkozott; de volt egy pár a s émi  és á r j a  nyelvekre vonatkozó, és 
egy „pedig és kedig44 szavainkat n y e Ívt ö  r té n ét i  1 e g világosító előadás is. 
Az ó k l a s s z i k á i ,  jelesen a görög irodalom terén, az abból összeállított „Atti
kai törvénykönyv114 bemutatását említhetem. Az i r o d a l o m t ö r t é n e t  Margit- 
legendánk korát, XVI. és XVII. századi magyar okmányokat sa biblia legújabb 
fordítását ismerteié ; s a s z é p t u d o m á n y i  szakban, pályaművek beható bírá
latain kivül, a franczia klasszikái drámáról hallottunk értekezést. — A Magyar 
Nyelv (már kész) Szótárának kiadása ernyedetlenül foly, s vége felé közeledik.

A nyelvtudományi b i z o t t s á g  „Közleményeinek44 egy új kötetét bocsátá 
ki; gondjait kiterjeszté a magyar h e l y e s í r á s r a ,  melynek újra átnézése szük
ségessé vált; és egy megbízott tagja a Magyar Nyelv T ö r t é n e t i  S z ó t á r á t  
immár nyomatni kezdi.

A b ö l c s é s z e t i  osztályban p h i l o s o p h i a i  értekezés négy tartatott, 
melyek az Ismerettant, Aristoteles bölcsészetét, a Módszert, s a philosophia 
mint önálló tudomány, jogosúltságát tárgyazák ; a nevelés-ügy két ízben volt 
fejtegetve ; egy előadás a p o l i t i k a i ,  egy az ő s t ö r t é n e l m i  p h i l o s o p h i a ,  
körében forgott. Az osztály kiadásában A p á c z a i  Cs e r e  bölcsészeti munkái 
közel vannak a megjelenéshez.

A t ö r v é n y t u d o m á n y i  osztályban a magyar közjog-történet s a ró
mai magánjog egyes mozzanatai, továbbá a büntető jog alapelvei és a franczia 
polgári törvénykezés szolgáltak különösebben tárgyául fejtegetésnek; a köz-  
g a z d a s á g i  szakmában az 1848-i törvények ide vágó momentumai s az állam
adósságügy elmélete foglalják el az előtért.

A t ö r t é n e t t u d o m á n y i  osztály szorosan vett históriai előadásai 
kizárólag honunk történetével foglalkoztak ; nagy részök az erdélyi feje
delmek, Bocskai, Bethlen, s a Tököli — Rákóczi korát világosítja; egy visz- 
szapillant II. Géza idejére, egy Rogerius életét tárgy az za ; külön értekezés jut 
Aquincum történetének ; s „a magyar nyelv ügye II. József alatt*’ és „Cserey 
Heléna4’ czímeken múlt századi korrajzokat veszünk ; míg „egy magyar-perzsa 
követségé keleti viszonyainkat szellőzteti. — Az a r c h a  e o l o g i á b a n  Sz. Mar
git oltára s Nápolyi legendája, Vajda-Hunyad vár, Lipótvár megszállási érmei 
s a Corvina ügyében tett újabb vizsgálatok teszik az osztálybeli előadás főbb 
pontjait; míg a m ű t ö r  t é n e t  a franczia festészettel foglalkozott. — A s t a 
t i s  ti ka  mezején hazánk népesedési mozgalmai, a budai magyar műegyetem, a 
nemzetnek szellemi élete a párisi világtárlaton, s ugyanott a katholikus és pro
testáns egyházak ismertetése szolgált anyagul; a f ö l d i r a t  Palgrave arábiai 
utazása által volt képviselve. — Ott hol a statistika a k ö z g a z d a s á g g a l
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érintkezik, „Magyarország mezőgazdasága" czímü értekezés képezi a kap
csolatot.

A t ö r t é n é l  mi b i z o t t s á g ,  mely kirekesztőleg hazánk múltja földerí
tésében fáradoz, a lefolyt év eredményéül ö t nagy kötettel lép közönség elé. 
Ezek : a Történelmi Emlékek (Monumenta) három, a Történelmi Tár egy új kö
tetei, és egy monographia : Buda-Pest és környékének Helyrajzi Története. E 
mellett sajtó alá bocsátott h a t  rendbeli, és sajtó alá készített ugyanannyi kiad
ványt ; amazok a Londoni Magyar Okmánytár, Brutus, a Török-Magyarhoni 
Emlékek folytatásai; továbbá Tököli Naplója, a Rákóczi-Tár és Vithnyédi Le
velei ; ezek a Történelmi Tár két újabb kötete Ma r i  no Sa n  u t o  és R h é d e i  
László irataiból, egy Milánói Magyar Okmánytár, Beatrix királyné Levelestára, 
a Dunántúli Magyarország Egyházi emlékei : végre K r i t o b o u 1 o s, utolsó by- 
zanti történetiró munkája II. Mehmet életéről, mely görög-magyar és görög- 
franczia kettős kiadásban fog megjelenni. — Anyaggyűjtés foly a florenczi 
Magyar Okmánytárra ; érdekes követjelentések másoltatnak a modenai levéltár
ból ; és Zsigmond király Levelestárát már bírja a bizottság.

Az a r c h a e o l o g i a i  b i z o t t s á g  „Közleményei" VII. kötetének 1. fü
zetét adá ki, a másik sajtó alatt van. Ezen kiviil a Magyar Műemlékek díszkia
dásához, a Pécsi Székesegyház Monographiájához, és a Szalai falfestményekhez 
megtette előmunkálatait. — Fölterjeszté egy o r s z á g o s  a r c h a e o l o g i a i  bi 
z o t t s á g  tervezetét, saz o r s z á g o s  m ű e m l é k e k  k i s a j á t í t á s a  s f e n t a r -  
t á s a  iránt az országgyűléshez törvényjavaslatot nyújtott be; nem különben a 
magyar közoktatási, pénzügyi, közlekedési ministeriumoknál, kérőleg és javas- 
lólag, közben járt a hazai régiségek megóvására. — Eszközle némely ásatáso
kat is; valamint külföldi hason czélu intézetekkelstudósokkal üdvös érintkezést 
kötni s fentartani törekedett.

A s t a t i s  ti  ka i  b i z o t t s á g  szintén „Közleményei" két újabb fü
zetével tanúsítja ez évi munkásságát. Egyszersmind örvendetes tényül jegyzi 
föl, hogy a magyar kormány sietett az Akadémia egyik régi óhajtását teljesítni, 
midőn a földmivelési ipar- s kereskedelmi ministerium kebelében s t a t i s t i k a i  
s z a k o s z t á l y t  állíta fel, melynek feladata az adatok gyűjtését vezetni, rend- 
szeresítni, a begyűlt adatokat közzétenni, melyekben azután az Akadémia sta
tistikai bizottsága bő anyagot talál tudományos feldolgozásra.

A m a t h e m .  és t e r m é s z e t t u d o m á n y i  társ-osztályok ülésein, az 
előbbinek köréből a fensőbb egyenletek két, a magasabb algebrai görbék és 
felületek egy, Poncelet tétele is egy előadásban tárgyaltattak ; mig az a 1- 
k a l m á z o t t  részben egy „ új életbiztosítási nem " Ion bemutatva. — 
P h y s i k a i  szakban a vízgőz nyomásának törvényei, a delejes lehajlás, 
a magnetikai „állandók" viszonyai vizsgáltattak, s volt egy értekezés az elhunyt 
Faraday tudományos működéséről; a v e g y t a n b a n ,  a bor gyógyhatása, sné-

AKATJ. ÉV K Ö N Y V . X I . K . IX . D .  2



10 TITOKNOKI JELENTÉS.

mely só-jegeczek és oldatok nagy részt eredeti elemzésén kívül, egy újonnan 
f e l f e d e z e t t  l é g n e m  bemutatása által előbbre lépett a tudomány. L é g t ü- 
ne t i  észleletek, a talajvíz ingadozása, meteoritek bemutatása képezék a többi 
eló'adások tárgyait ; f ö l d t a n i  szakban hazánk geológiai halmai vonták ma
gukra a figyelmet. A g y óg y s z a k b a n az egészségügy philosophiája, 22 évi 
boncztani vizsgálat eredménye, — az á l l a t t a n  és rokon tudományok terén ha* 
zánk madarai, az állattenyésztés fontossága, s a keleti marhavész szolgáltak ér
tekezések tárgyául.

A mathem. és természettudományi b i z o t t s á g  folytatta az adatgyűjtést, 
részint országszerte szaporodó észlelő állomásai, részint tagjai kiküldése, utaz
tatása által. Az Érmellékre átalában természettani, a felföldre növénytani, Fran- 
cziaországba geológiai kirándulás történt. Megindította, az Akadémia helyisé
geiben a p h y s i k a i  munkálkodást, s jeleideg ugyanott v e g y t a n i  laborató
rium létrehozásában fáradoz. Közleményeiből már az V. kötet első fele je
lent meg.

J u t a l m a k a t  az Akadémia, az év folytán kétszer Ítélt oda : a gr. Te
leki József-díjat S z i g l i g e t i  Ede „Kedv és hivatás" ez. vígjátékának; s a F e -  
k é s h á z  y öt évkörre szóló utólagos díjat B a l l a g i  Mór Német-Magyar és Ma
gyar-Német Szótára 2-dik kiadásának. Az e nagy gyűlésen eldöntött jutalmak 
ügyéről a hivatalos jelentés mindjárt következik.

Hazafias a d o m á n y o k k a l  ez évben is szépen gyarapodott az Akadé
miának mind szellemi mind anyagi tárháza. Az utóbbira történt adakozások, ille
tőleg kegyeletes hagyományok jegyzékét feltűnteti a most szélyelosztott pénz
tári kimutatás, itt csak a Magyar H ö l g y - a l a p í t ó k  közé belépett Rupp-  
recl i  t-D e m i d o f f Kornélia , V o j n i e s  Jakabné, s K e n d e  Kanutné szül. 
Kállay Ida úrnők neve legyen megemlítve. — A szellemi segédeszközök során 
ki kell emelnünk P u l s z k y  Ferenez tiszt, tag nagylelkű adományát, ki 1200 
kötetre menő igen ritka, igen becses könyvtárát ajándékozta intézetünknek ; és 
gr. H a d i k  Gusztáv úrét, kinek másfél ezeret haladó könyv-gyűjteménye szin
tén nagy hálára kötelezi Akadémiánkat. Kisebb de becses adományokkal 0 11- 
v á n y i Pál, Z s o l d o s  Ignácz r. t., H e 11 n e r Péter és S z o k o 1 y Viktor urak 
neveit jegyezzük meg ; — m ű t á r g y a k  között I) o r a Konstantinné asszony 
Wagner festette „Izabella búcsúját" s Kazinczy Ferencznek özv. Fáy Alajosné 
b. S p l é n y i  Sarolta úrnő ajándékozta hű arczképét emeljük ki, s mit legelőbb 
kell vala említnünk, azon gyöngéd kezek által hímzett dísz-szőnyeget, melylyel 
hazánk széplelkü hölgyei részéről B o h u s  J á n o s n é  asszony ő miga ékesítéföl 
termünket, s mely ím lehetővé teszi, hogy a tudomány emberei, egyszer lega
lább egy évben, virágokon tapossanak.

Virágokon — a temetőbe ! Esztendők hosszú sora óta egy év sem raga
dott el közölünk annyi áldozatot, mint épen a közelebbi. A kegyelet első he
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lyen gyászolja Akadémiánk egykori Pártfogóját, IstTán nádor-föherczeget, s 
az igazgató tanácsból L o n o vi c s József érsek, egyszersmind tiszteleti tag, és 
b. P r ó n a y Albert elvesztését. Tiszteleti tagjaink sorából az, kinél senkisem 
vala méltóbb a tiszteletre, s ki még frisen vitte sírjába az Akadémia koszorúját, 
D ó s a Elek hiányzik ; rendes tagjaink közöl nem kisebb nevek lőnek vissza- 
óhajtásunk hiú tárgyai, mint P u r g s t a l l e r  József, B a l o g h  Pál és oly várat
lanul az, kit épen ide vártunk, E r d é l y i  János, s legújabban, a szárnyaló hír 
szerint, N a g y  Károly is. A levelezők számából P á k h  Albert és B é r c z y  Ká
roly, C s á n y i  Dániel és S z i n o v á c z  Gryörgy, s testvére után alig egy hónap
pal Almási B a l o g h  Sámuel, népesítik a nem ismert tartományt, honnan nem tér 
meg utazó ; s a tudós világgal együtt mi is részt veszünk oly külső tagok utáni 
fájdalomban, mint F a r a d a y  és M i t t e l m a y e r ;  P o n c e l e t ,  F l o u r e n s  és 
Bopp.  íme, nem kevesebb mint t i z e n n y o l c z  gyászeset, rövid 13 hó alatt! 
De az élő, ha egykorig könynyel áztatta, majd mivelés alá veszi a rögöt, mely 
kedves vagy tisztelt hamvakat fedez ; a megszakadt nyomokon új munkásság 
pezsdül, és — az Akadémia halhatatlan !



III.

EMLÉKBESZÉD CZUCZOR GERGELY R. TAG FELETT.
TARTOTTA

TOLDY FERENCZ R. T.

Közepette e mozgalmas időnek, melyben egy hosszú szétbontó és átalakító 
forradalom után,ezer éves intézvények kimozdulván eresztékeikből, fut fárad e nem
zet új eszmék elnöklete alatt új építményt rakni a múltnak romjai felett; midőn a 
régi társadalom kapcsai szétfoszlottak, s minden gond a mégnem kész állapotok 
szervezésén cstigg ; s a nyert termékeny alapok daczára dúló anarchiái elemek 
fenyegetése közben az előre látó hazafiság aggodalomban és munkában emészti 
magát : ily időben, Tisztelt Gyülekezet, reménylhet-e figyelmet, számolhat-e rész
vétre a szónok, ki az annyiak előtt érdekvesztett múltba vezet, s nem országos 
tetteket, nem megrendítő eseményeket hirdet, hanem egy a négy fal közt élt tu
dós csendes működései, legfeljebb egy költői kebel diadalmai és szenvedéseinek 
emlékezetét akarja megújítani?

S mégis, ha e tudós és költő is egyik tényezője volt azon szellemnek, 
mely 1825-ben az alkotmányt visszaállította s azt új biztosítékokkal vette kö
rül ; mely 30-ban egy fokkal feljebb emelkedve, a hatalmat ok-adásra szorította 
egy addig illethetetlennek tartott pont felett ; mely szint annyi erővel mint ki
tartással fáradozva állami életünk kifejtésén, 48-ban végre szerencsés rohammal 
bevette ama várat, mely boldogulásunk egész fegyvertárát látszott magába rej
teni ; ha Czuczor is hatásosan szította azon tüzet, mely egy 25 éves időszak törté
netkönyvét a honszeretet, a munka, s az önmegtagadás tetteivel töltötte meg ; 
ha viszont a korok őt is, emelve vagy sújtva, felkeresék elvonúltságában, s itt a 
rokonszenv, örömtapsok közt öleié át, majd a köz veszedelem első áldozatai közt 
elesni látjuk őt; s ha végre még a bilincs csörgései közt is, nappal és éjjel, eg y  
szent czél munkálásában törve magát, ápolja a nemzet megmaradásának alapját, 
e szent nyelvet, támogatja általa azon előfát, melynek gyökereire halálos va
sat mérének azok, kik annyi századokon át annak árnyékában találtak menedé-
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két s nőnek vala nagyra: — megvonhatjuk-e e szerény, de érettünk fáradt és 
szenvedett férfiú emlékezetétől buzgó rokonszenvünket ?

Igenis ! bízva azon erőben, melylyel az érdem s a szerencsétlenség a jobb 
szivekre hat, de bízva nem kevesbbé e falak kiváltságában, melyek közt akkor 
is, midőn a világ künn harczol és forr, vendégei készek a szólót csendes szemlé
leteiben nyugodt figyelemmel követni : hozzá látok beszédem tárgyához, s e fi
gyelmet, s egyszersmind Önök elnéző részvételét, kikérni bátorkodom.

Tisztelt Gyülekezet ! II. József már rég lelépett volt azon színhelyről, 
melyen viharként átvonulva, a régi eszmevilágot alapjaiban megrázkodtatá, s a 
szent és nem szent érdekeiben sértett nemzetet erkölcsi ellentállásra felkorbá- 
csolá. S bár a 90-diki nemzedék számos tagja élt még, de a világ szele időköz
ben megváltozott volt, s a szabadság eszméit megpendített franczia nemzet egy, 
vakító fényben feltűnt hadvezér alatt, zászlóit a népek függetlensége ellen lo- 
bogtatá, s e haza létele a közbirodaloméval együtt, melyhez sorsa kötve van, ko
moly veszedelemben forgott. Minden erő a ház védelme, s nem annak kiépítése 
körűi volt munkás : miután pedig a vihar elzajlott, egy új hatalom, névre a bé
kéé, valóságban a szolgaságé, verte bilincsbe Európa nemzeteit, — s bekövetke
zett nálunk is az ernyedés, az erőtlenség, a dicstelen tűrés korszaka. Csak az 
írói kar teljesíté kötelességeit. Nagy Pál nem szórhatá többé mennyköveit, de Ber
zsenyi lantjától megkondúlt az ébresztő vészharang; a 91-ki reformmunkálatok 
levéltári álmaikat aluvák, de Kazinczy Ferencz, nyelvreformjával a szellemek 
forradalmát idézte elő, s a nemzet egy új jelszót viselő lobogó körűi összese- 
reglett.

E hatalmas mozgalom hullámverése, Tisztelt Gyülekezet, nem hatott ál
tal azon falakon, melyek mögött Czuczor, ifjúsága első éveit élte. Az iskola, mely
ből tizenhét éves korában a klastrom rekeszeibe lépett, még akkor nem vészén 
vala tudomást a jeleneteikben kisszerű, következéseikben oly fontos irodalmi 
liarczokról ; a klastrombán pedig a magyar irodalom tilos áruját még csak Gva- 
dányi és Himfy képviselték : de ezek is elégségesek valának arra, hogy a mi 
barátunk a gymnásiumban köteles latin verseléssel végkép felhagyva, a ma
gyar költészethez fordúljon. T. i. a nevezett két költő hangjaira meg-megzen- 
dtíltek kebelében a falusi népnek még gyermekkorában hallott, de kedélyébe 
mélyen betapadt, s a latin költészet által vont kéreg alatt csak alvó, de el nem 
pendűlt rokon hangjai. Ezek hasonlatára alkotta tehát meg első dalait, melyek
nek tárgyat a szív első, félénk, s most a fekete találás alá fojtott érzései nyúj- 
tának. Históriát is tanult, magyar históriát, de deák nyelven azt is : s még így is 
felköltötte, ápolta az az ifjakban a velők termett hazafiúi érzést, de dagasztani a 
kebleket nem bírta. Mint tisztes régiség úgy állott előttök a nemzet múltja, 
melytől a kegyeletet meg nem tagadhaták : de hogy a jelennek is van históriá
ja, habár silány, sőt lealázó, de emelkedésre felhívó : azt a deák rövidletek deák
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magyarázói nem érezteték tanítványaikkal. Pangó ködös légben éltünk, melyet 
szellő meg nem ingatott, melyen napfény nem hatott át,: a nemzet története egy 
befejezett múlt vala jövendő nélkül.

Még is közel azon idő, mely barátunkat e pangásból kivette.
Mily csekély, Uraim, a mag, melyből majd a tölgy üti fel királyi fejét 

mily kisded az erkölcsi világban sokszor az ok. mely nagy fordulatot indít. Czu- 
czor a theologia tanulása végett Pestre küldetett, az egyetemes papnöveldébe. Az 
almanach-irodalom e felsőbb intézet növendékei közt nem vala ismeretlen ; töb
ben összeállva megvásárlák az Aurórát, a Hébét. 1822-nek decembere volt; a Hé- 
be Aranyos-Rákosi Székely Sándortól egy eposi költeményt hozott három ének
ben : „A Székelyek Erdély ben u czímmel : egy nagy epopoeát dióhéjban..........
De itt egy perezre félre kell térnem, hogy egy új szálat sodorjak történetem fona
lába, melylyel Czuczor élete majdan oly bensőleg összeszövődött.

Tolnában akkor egy ifjú férfiú élt, ismeretlenül, de kinek neve nem so
kára el volt töltendő a magyar világot. Isten szabad ege alatt érintkezve a vi_ 
íággal, szabadon írá érzékeny dalait, de még csak magának, nem a közönségnek, 
ismerte a históriát, s megkísértette annak egy és más nevezetes szakát drámai-
lag megalakítani. Ismerte Hornért, Tassót, Zrínyit, — és mégis, nem sejtve hi-/
vatását, egy barátját buzdította, hogy Árpádot egy nemzeti epopoea középpont
jává tegye . . .  Ki más ez ifjú, mint Vörösmarty ? Különben ő és Czuczor, jelen
tékeny találkozással, azonegy évben és hóban, 1800-nak decemberében szü 
lettek.

F ata viam invenient !
Mily sajátságosak, Uraim, a végzetek útjai! Vörösmarty olvassa Szé

kely Sándor eposkáját, és érzi, hogy ő fogja a magyar mííepost megte
remteni. A szándék nyúgodt szilárdsággal elhatároztatik. De lassú és mély
természeténél fogva a készülésnek egy éve következik: végre tisztában van

/
magával, és 1824-ben elkészül Árpád diadala, — nem, Zalán Futása —, 
mert mikép a zsidó a Jehóva nevet, bár leírja, a tisztelet mélységétől ki nem 
mondja, hanem Adonáinak olvassa: úgy Vörösmarty nem hőse nevét tűzi műve 
homlokára, — hátha ez méltatlan lenne a honalkotó szent nevéhez? — Czuczor 
is olvassa Székelyt, lelkének mindenik íze megrezzen, vére forr, — hiszen ő vá- 
ratlanúl. reménytelenül — de megtalálta a formát, melybe lelke minden gon
dolatát, honszerető szíve minden érzését bele öntheti. Láttatok-e szerelembeteget? 
De Antiochus fia nem vala betegebb a mi költő barátunknál : idegzete megbom
lik az örömtől a m e g t a l á l t  r e n d e l t e t é s  ö r ömé t ő l ,  a vágytól tenni, mit 
el nem hagyhat, a levertségtől, hogy növendéki élete lehetetlenné teszi a ma
gányra, a lélek teljes elszigetelésére a külső világtól szorúló és félbe nem szakí
tandó munkát: ő pedig életét egy 20 — 30 társtól hemzsegő közös teremben kény
telen tölteni! Vére az öröm. a vágy s a gond ellenkező izgalmaitól lázasan ke-
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reng, gyenge teste ágyba roskad, s ő az intézet kórszobájába szállíttatik. Az 
orvos az eresztékeiből kibomló organismust idegláztól félti : az erők elesése, a 
kedély levertsége, a nyargaló érlüktetés mutatják a veszély nagyságát ; elvona- 
tik tőle minden könyv, papiros, ón, s a betegápoló őrzi minden pillantását. Ki 
fogta volna fel a hallgatag engedelmesség s a szabályszerű önmegtagadás bé
kéi közt sínlő költőnek baját? Ki ismerte volna e lelki hánykodások egyedüli 
gyógyszerét? S a gyári hideg kormányzat könyörült volna-e a szegény lelki-be
teg ifjú — őrült bolondságán? — mert értheti-e a megtagadott Músa kínjait, ki 
annak örömeitől soha el nem ragadtatott ? — De igenis könyörült a kérések és 
Ígéretek által megnyert betegőr : a vánkos alá egy koncz papir s néhány ón csú
szott, az egyetlen üdvhozó szer. — S ím megindúlt csendes éjben az érzések ár
ja, feltámadtak képzeletében Augsburg téréin a Lehel győzedelmes daliái.

Hunnia rettenetes karú hősei tűnnek előmbe . . .

így szólamlik meg a mű ; minden sorral enyhül a beteg, s mire a negyedik éne
ket befejezi, mire e sorokhoz ér :

Elbámulva figyeltek
Tetteken a népek, s az atyák mondák fiaiaknak :
Nem jó bántni magyart, mert vérrel védi hazáját.

az orvos csodálkozva látja a felépült iíjút. Igen, mert őt Apollo gyógyította meg, 
de nem Apollo Paeon, hanem Apollo Musagetes, a költők védistene !

így szülemlett, Uraim, az egykor oly híres „Augsburgi Ütközet^, s nem 
sokára jött idő, midőn imént idézett vég verse bátorító jelszó gyanánt repdesett 
ajakról ajakra a lélekvesztett nemzedék bámuló soraiban :

Nem jó bántni magyart, mert vérrel védi hazáját.

De a költők hallatni is szeretik magokat: az ihletés titkos perczeiben 
megfogant mű napfényre vágy. S ím egészen újnemű jelenetek fej lenek ki a 
semináriumi termekben ; ott áll ügyelő társai közt a huszonkét éves theolo
gus, olvassa, szavalja, — nem, eldörgi — megtelve ifjúi erővel, hazafiúi tűzzel 
zengzetes hexametereit ; örvendenek, magasztalják, csodálják az új éneket, s ezen a 
biblia szent hangzatihoz szokott levegőben győzelmi kárörömmel harsog a hall
gató kar ajkain :

Nyűgöt gyermeki, lám ! mért bántottátok élőbbed 
Hunnia magzatját? karotok mért kelt ki reája?!

Ez időben történt, hogy egy nevendék vendéget lát magánál ; irodalmi 
ember volt a vendég. A szó csakhamar a semináriumi világ napi eseményére for- 
dúl, az új eposra. A látogató meg van lepve, sőt megdöbbenve a szokatlan hangon, s
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ajánlkozik a kéziratot a szépirodalom akkori fejének, Kisfaludy Károlynak, 
bemutatni. Az ifjú szerző, égő arczczal, kétkedve : kilépjen-e zsengéjével társai 
házi köréből ; majd félve, hogy szivének kiszakadt része nem lelend kegyelmet 
a tekintélyes bíró előtt; majd ismét vágyva és sejtelmesen bízva, hogy meg fog 
értetni, hogy költeménye utat nyitand neki a kor első költője színe elibe járul
hatni, kitől eddig a tisztelet szerénysége tartá távol : átnyújtja az első éneket, s 
dobogó szívvel néz azon nap elibe, midőn vagy sújtó Ítélettel érkezik vissza ez 
első ének, vagy — ó égi öröm ! a többi is el fog kivántatni ! Álomtalan éj követi az 
izgalmas órákat. Más nap bágyadtan ül a fiatal költő múzeuma író polczánál: 
előtte könyv, melyben olvasna, ha lelke Augsburg csatatéréin, s ismét Kisfaludy 
körűi nem tévedezne ; midőn a terem ajtaja megnyílik, s egy magas, deli tekin
tetű, ifjú férfi lép be, vezetve kísérve e lelkes kispapoktól, kiknek köre egy em
berivadék előtt gyuladozva csüggött a látogató Baesányi szívébresztő beszédein, 
s ahol Kazinczy F erencz először ölelte meg Dayka Gábort ; s kiknek áldozatain 
vette utóbb a nemzet először Berzsenyi Dániel költeményeit, — kiknek lelkes 
utódaik most kartársi önérzettel mutatnak a lankadt révedezőre s hangzik a

<D

büszke szó : Ez Cz uc z o r !  A legközelebbi perczben az idegen karjai közt tartja 
a meglepett, a sápadozó ifjút, kinek, e szavakra : „Nemzetem hősköltője ! Kis
faludy ajánlja barátságát “ megindúlnak könyei, de szó nem jő ajkaira. A nap, 
melyen e szép egyesülés történt, a véletlen játékából martius 21-dike volt 
1823-ban. Ma negyvenöt éve.

Az Augsburgi Ütközet írója e perez óta tartá magát a Músa által költő- 
nek felavatva. Uj erővel, új bátorsággal foly a munka, a többi még csak töre
dékes három ének hézagjai pótoltatnak, a darabosságok elsimíttatnak, — a mű 
be van végezve ; s a mely nap Kisfaludy Károly azt Aurórájában a nemzet
nek bemutatta, attól számította magát Czuczor a nemzet költői közé. Ezt tudva 
értjük őt, midőn nyolez évvel utóbb a Kisfaludy sírja felett így kiálta fel ke
servében :

Músám ! te is mély gyászba borulva lépj 
E helyre, s forró hálakönyüt ereszsz !

O nyújta lantot néked első,
Ápola ő sürögő kezekkel.

Bocsánatot, Uraim, ha elhúnyt költők életeiből kelletinél részletesben 
rajzolt képek felmutatásával untatom Önöket. Az öregkor kiváltsága beszédes
nek lennie, midőn fiatalsága napjaiból mond el egy-egy regét, és súlyt vél lenni 
ily apróságokban — mik pedig az ifjonti fogékonyság szép idejében oly emelő- 
leg, buzdítólag, lelkesítőleg hatottak. Akkor nem voltak akadémiai koszorúk, de 
a mester biztatása, szeretete elég erős, sőt döntő, egy egész életet, más jutalom 
reménye nélkül, a még pártolatlan ügynek kötni le. Igen is, ma már ez máskép 
van : a viszonyok nem ily kisszerűek többé. Emelt fővel, nagysága érzetében
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lép a még névtelen ifjú a legérdemesííltebb férfiú elébe, és biztos öntudattal 
nyújtja át csomóját : „íme verseim. Mennyit fizet szerkesztő úr egy ívért, s 
mennyi előlegre tarthatok számot ?“

De térjünk vissza a kisszerű időhöz. Kisfaludy öröme az új tünemény 
felett szintoly heves volt mint meleg. Látogatói előtt — pedig nem vala nap, 
melyen az ország egy és más tájáról, ismerős és ismeretlen fel nem kérésé, oly 
élvezetes, oly hódító vala személyisége — látogatói előtt, jó szívvel elhagyva 
festőpolczát, azonnal beszéllt az új epos felől, olvasott belőle részeket — s olva
sott azon nehezen megérthető sebességgel, mely megszokásának és tüzének ered
ménye volt; s így mi, kiknek meg volt engedve naponként órákat tölteni körül 
lőtte, könyv nélkül tudtuk azt, mielőtt Aurórájában megjelent. De Kisfaludy 
nem csak szépségeit szerette kiemelni, fejtegette hibáit is, s mindkettőt őszintén 
és szeretettel a szerző előtt is ; de mikor mi ifjabbak tiszteletünket menénk be
mutatni az új nagyságnak, ez nem volt többé Pesten. Gyengélkedései miatt 
visszahívatott Pannonhalmára; ott folytatta és végezte be theologiai tanulmá
nyait, s áldorrá szenteltetvén, gymnásiumi tanárságra alkalmaztatott.

Ez első időszaka Czuczor költői életének, mézes hetei a Másával kötött 
szerelmi frigyének. Láttuk kedélye mozgékonyságát, vére hevét, idegzete rengő 
érzékenységét, mely őt annyi gyötrelmekkel látogatva meg kísérte végig egy 
hosszú életen, de mely őt azok előtt, kik vele a rokonszenv kötelékei által össze 
valának fűzve, féltő szeretet tárgyává tették. Láttuk szerénységét, s kieme- 
lém szent ügyszeretetét, melyből, bár Vörösmarty fénye által nem sokára ho
mályba boríttatott, irigység nélkül csodálta, és — többet mondok — szerette a 
szerencsés vágytársat, ki viszont ő iránta nem kevesebb benső tisztelettel és me
legséggel viseltetvén, létesült köztök azon nemes frigy, mely minden személyes 
érdekről megfeledkezve, azonegy magas, szent czélban leié egyesítő kapcsát.

Négy év következett, melyek alatt barátunkat hivatásbeli tanulmányok, 
s a kezdet nehézségeivel terhes tanári működés, némely apróbb költeményeken 
túl, kitartó költői foglalkodástól, nagyobb mű alkotásától eltiltók. De járultak 
látszó szünetelése ez okaihoz mások is. Kisfaludy bírálata az eposi világirodalom
hoz utasítván őt, tanult, látköre terjedezett, ízlése tisztúlt, erősödött alakító ereje. 
\  örösmarty fellépése pedig ovakodóvá tette. Bizonyítják ezt hozzám írt levelei, 
melyekben már négy évvel utóbb tiltakozik az előtte becse-vesztett első hősköl
temény uj kiadása ellen, mint amely neki már nem vala egyéb folytonos fegy- 
vercsörtetésnél. S ebben igaza lehetett. De emlékezzünk, uraim, azon korra, 
melyben az készült, s mely megelőzte az 1823-iki eseményeket, mik a nemzet 
p o l i t i k a i  öntudatát felébresztették. Vázolám azon időt. melybe épen Czuczor 
serdülő kora esett. A magyarnak nem volt jelene, nem volt reménye egy szebb
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jövőhöz : mi lelkesíthette egyéb s tarthata fenn benne önérzetet s bizodalmát 
megmaradásához a hadi dicsőség emlékezeteinél? S ím ezért villany ózta át, 
gyengeségei mellett is, e nemzedéket Czuczor büszke költészete, melyből még 
némi rejtett irány is kiéreztetett, intvén ismételve épen a teutót : Nem jó  bánt -  
ni  m a g y a r t ,  m e r t  v é r r e l  vé d i  h a z á j á t .

Időközben bizodalmas levelezés fejlett ki köztem s a vidéken némileg 
elszigetelt költő között. S valóban életem legszebb szerencséi közé számítom, 
hogy bátorításaim, kéréseim rábírhaták, hogy 1827-ben végre ismét egy na
gyobb alkotáshoz foga, mely a következett év elején csakugyan általam látott 
világot is, s ez az „ Ar a d i  Gy ű l é s ^  volt, öt énekben. S e mű immár mennyire 
más ! Még több erő és hév mellett, mennyi tárgyas igazság, változatosság, ben- 
sőség ! Már itt szabatosan rajzolt, valódi élő alakokkal s ügyesen megalkotott 
mesével van dolgunk. Czímén ott még a ,,hősköltemény, de már ez nem fegyver
tényekre, hanem az esemény nemzeti fontosságára s a tárgyalás jellemére vo
natkozik. Hangulatát a változott kor p o l i t i k a i  levegője határozá : t. i. az 1825-ki 
kibékülés után a magyar loyalitást dicsőíti, mely egy vala a törvényességgel, ez 
viszont a megmaradás alapfeltétele.

A teljes siker, melyet e mű szigorú bírák előtt is kivívott, most már egy 
a nemzet keresztyén korából vett, országos, sőt európai fontossággal bíró, s ke
resztyén machinákkal az epopoea színvonalára teljesen felemelhető tárgy meg
alakítására bátorította, melynek hőse H u n y a d i  J á n o s  leendett, kinek ve- 
zéri nagysága Nandorfejérvárnál tetőzött. Kiterjedt históriai tanulmányok s a 
történet színhelyének beutazása után, 1830-ban fogott ahoz, s már a VI. éneken 
túl volt, midőn először ugyan életkörülményei változta akasztá meg folyta
tásában, majd az epos korszerűsége kérdésének szőnyegre kerülte az Athenaeum- 
ban ; s végre a népköltészet előtérbe nyomúlása költőknél és közönségnél, mely 
őt is elfogta lassanként, utóbb egészen ; s így abban maradt az, classicai-nem- 
zeti epopoeánk nagy veszteségére — miután 1833-ban még egy harmadik, 
kisebb, epost adott volt, B o t o n d o t  négy énekben. Ez már egészen a regé
nyes költészet levegőjében leledzik; de futólag dolgozva, sok szép részlet mel
lett, sok kívánni valót hagya.

Ez volt Czuczor eposi költészete, melylyel nagy részt még a classi- 
cai alapon álla. Ez időbe esének még nem kevés kisebb költeményei, néhány 
óda, heroíd. egy idyll, meséi és epigrammái, mik a nemzeti tartalom és jellem 
mellett is, még a classicai stúdiumok avatottjára emlékeztetnek : míg balladái, 
románczai, modern dalai az Auróra-kör tagjára; s ezekkel kezde megnyilatkozni 
lelkében azon dualismus, mely egy átmeneti korszak beléptével vala kapcsolat
ban, s melyre nézve rá és másokra Kisfaludy Károly döntő hatást gyakorlott.
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E fordulat, mely csakugyan az Auróra-körből indult ki, természetes, és 
így mindenkép jogosult vala. A korszellem a politikában s a társadalomban mind 
nagyobb tért követele a demokratiai elemnek ; Széchenyi reformjai mind ko
molyabban követelék és készíték elő a jogegyenlőséget. Az aristokratia lehetett, 
és vala is a nemzetiség s a szabadság egyedüli őre és védője mindaddig, míg 
csak ő képviselte a nemzetet, s hagyományos vezérsége annál inkább elismerte
tett közönségesen, mert a sérelmi politika idején az egy közérdeket, az alkot
mány és nemzetiség fentartását, híven is, lehetőleg sikeresen is, képviselte. De 
amint az alkotmány újra biztosítva volt 1825-ben, újra ismét 1830-ban: a ma
gyar aristokratia legdicsőbb tagja, gróf Széchenyi István, megjöttnek látta az 
időt, melyben a reformok, s így a cselekvés terére léphettünk, hatalmas lelke 
új programmot kiáltott ki : az összes nemzetnek az alkotmány sánczai közé 
bevételét ; hirdette hogy csak úgy virágozhatnak fel az anyagi érdekek is, ezek 
által viszont hathatósban a közműveltség, ezek segedelmével egy szakadatlan 
láncz-sorban a szabadság, s végre a haza állami önállása, ha m i n d e n  pol
gár a hazában politikai jogokkal ruháztatik fel, s nem lesz többé egy szabad- 
talan fia is e hazának, ha mindannyian egyenlő és közös érdek által lesznek 
annak védelmére kötelezve; és kimondta, hogy a nemzet ereje, a haza jö
vendőjének nagysága abban a romlástól illetetlen nemes elemben bírja egyik 
fő biztosítékát, melyet magyar népnek nevezünk. E népre fordúlt tehát a köz 
részvét, és leghathatósban az úrbéri vitákban — megyén és országgyűlésen — 
és a népnevelés érdekében keletkezett mozgalom által nyilvánúlt. Azonban a 
költészet előérzete megelőzte volt e részben is a politika doctrínáit : feltűnő 
vala egy idő óta már a népköltés mezei virágainak mind sűrűbb bemu
tatása, fel ennek nyomán a népiesnek műköltők általi míveltetése. Különösen a 
beszélynek és drámának, de főleg a vígjátéknak Kisfaludy Károly által behozatala 
az óclassicismustól végkép megváló műköltészetnek lett előfutója. Követ
kezett ugyan-általa a népdal formájának felvétele, mely téren legszorosabb kö
réből Vörösmarty és Czuczor csatlakoztak hozzá.

E három férfiú közöl Czuczor szellemében hagyá a népélet a legmé
lyebb nyomokat. A nép emlőin táplálkozva, gyermekkora óta ösztönszerű 
figyelemmel és előszeretettel viseltetett minden iránt, mi e népé volt. Mint mi
kor a siket téli földből a tavaszi szellő lengedezésére mindenütt ellenállhatlanúl 
eléfakad a mező füve és virága : úgy, és nem sejtve, törtek elő kebléből a népies 
rokonszenvek terjedésekor a benne mélyen, kiirtatlanúl szunnyadozott népi emlé
kezetek, s őt alakító munkásságra gerjesztvén, egy egészen új oldalát fejtették ki 
költészetének. Senki oly teljesen nem ismerte a magyar nép erkölcseit, észjárá
sát, szokásait ; élt benne annak minden szava, szójárása, tudta közmondásait, 
enyelgő és gúnyos tréfáit, meséit és dalait, öszves életét egész a tánczig, mely
ről nem csak értekezett, hanem daczára tisztes öltözetének, annak kitűnő gyakorlója

3*
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is volt. Éneke is a magyar tánczról nem elméleti szemléletből keletkezett : ismerte 
ö azt minden csínjaival, büszke és kedélyes, pajkos és enyelgő, de mindig tisz
tes mozzanataival ; s édesen emlékezem, mily széles jó kedvvel űzte azt, vidám 
órákban, bizodalmas társai közt, zárt ajtók megett. . . S ím mind ezek a classi- 
cai míveltségű férfiúban, ismerői meglepetésére, mindinkább a magyar nép szel
lemének legteljesb letéteményesét tünteték fel. Népies dalai, beszélykéi, gúnyo- 
rai és tankölteményei, melyeket „Paprikás Verseka neve alatt olvasott jó né
pünk, nem csak ennek kifejezésmódját adák vissza : a helyzetek, az eszmejárás 
és érzés a nép c o n c r e t  é l e t é n e k  ismerőjét tanúsítják. Ha e mellettazon gazdag 
változatosságot, s e bájoló naivságot tekintjük, melyet nem egyedül a közönsé
gesen ismert és kedvelt „ F a l u s i  k i s  l e á n y  P e s t e n "  képvisel : e téren oly 
határozott és erős népköltői egyéniséget kapunk, mely költészetünk e terén érvé
nyét nem vesztheti el soha.

Termékeny költői alkotásainak azon katastroplia vetett véget, melyCzu- 
czort 1849-ben érte. De mielőtt élete e fő csapásáról szólanék, elbeszélésemet 
az elébbieken kell kezdenem : mert azok nem csak kedélyére, hanem irodalmi 
működésére is koronként határozó befolyással voltak.

Győrben hagytuk el barátunkat, hol 1828. elején befejezvén az Aradi 
Gyűlést, több éven át lyrai és kisebb elbeszéllő költeményeket adott az Aurorá
ban és Urániában. Midőn az akadémia őt 1831 elején levelező tagjává választá, 
Czuczor már a komáromi gymnasiumban működött. Legszorgalmatosabb társa
ink közé tartozott. Nem volt szakbeli akadémiai munkálkodás, melynek kezdettől 
fogva buzgó tényezői közt ne találnók. Azért midőn nekem vala szerencsém 
1835-ben titkárrá emeltetnem, az akadémia, készséggel engedve kérésemnek, őt 
mellém segédjegyzővé hívta meg, évvel utóbb pedig rendes tagjává választotta. 
Ekkor adta, 1836-ban,Poétái Munkái első gyűjteményét: sím ekkor,és emun
kájából fakadt bajainak, sőt szenvedéseinek első forrása.

Tisztelt Gyülekezet ! Azóta több mint harmincz év múlt el, az üldözők 
nem élnek többé, s maga az üldözés tárgya immár a históriáé. Nyíltan kell te
hát szólanom, ha neveket nem említek is ; nyíltan mint történet elbeszélőjének, 
ha, mint barát, fájdalmamat magamba fojtani képes volnék is. A „Poétái Mun
káka első könyve lyrai költeményeket foglal magában : a heroídeken kivűl 
leginkább népdalokat, melyek tárgyai oly érzések, miket szolgáinál az egyház 
tilalma sújt. Uraim ! Petrarcát Róma a Capitóliumon megkoronázta, pedig ő Afri- 
cáján kivűl ama híres sonetteket is írta ; Aeneas Sylvius a maga Euryalus és 
Lucretiújával megindítója volt a mai regényköltészetnek, s a tiárát nyerte el ;
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míg Janus Pannonius a pécsi püspök költeményei közöl azok a bizonyos epi
grammák becsültetnek leginkább. Czuczor mint jó pap alkalmasint vonakodott 
volna mindezek szerzőségét elvállalni, — s én tudom, uraim, mit mondok. De 
Czuczor sem koszorút, sem infulát nem kapott, mikre ugyan ő nem is törekedék, 
de infulás férfiú titkos vádjára könyve, Bécsből, elkoboztatni rendeltetett. Örö
mest mondom el, hogy a Helytartó Tanács oltalma alá vette a költőt, könyvét 
„nem csak költői becsénél, hanem a nemesb iránynál fogva is“ a tilalom alól fel
mentendőnek véleményezte, s az elkobzás elmaradt. A költő érzékeny lelke 
azonban pirult és fájt. Bár ez első fájdalom utolsó is volt volna egyszers
mind ! De a vádló nem nyugodott. „A benczés barát Pesten világi ru
hában jár, magánházban lakik, vendéglőben étkezik, a színházat, a casínót láto
gatja. Klastromba vele ! S ne nyomasson egy sort is, melyet főapátja nem lá
tott. “ A vádpontok a főapát által közöltetvén vele, önigazolásra szólíttatott fel ; 
minden betűje pedig előleges szerzetbeli censura alá kivántatott.

Uraim, midőn ezek történének, nem volt nap, melyen egymást ne lát
tuk volna. Együtt dolgozánk az akadémiában, találkozánk az Athenaeum irodá
jában, az estvéket nem ritkán az akadémia páholyában, vagy Bajza, Vörös
marty és ő, nálam tölték el. S ez estvék nem hiúságos dolgok közt folytak el : 
az irodalom állapotai és szükségeiről, akadémiai teendőkről, saját folyóiratunk
ról. melynek ő egyik leglelkesebb támogatója volt, új munkákról tanakodánk ; 
szándékok s tervekről értekezénk, dolgozatainkat olvasók, bírálva, igazítva, buz
dítva egymást. De magán ügyünk sem volt, mely leplezetlen nyíltsággal szóba 
ne került volna — mert mi nem csak írók voltunk, hanem főleg barátok, a szó 
legnemesb értelmében, s e meleg barátság rendíthetetlen alapja azon kölcsönös 
tisztelet, mely bennünket egymáshoz fűzött, s táplálója azon bizodalom, mely
nek semmi érdek nem vetett határt. 0  hogy ne vettük volna észre legott a ko
mor bút, mely a szeretett barát homlokán boronga ! íme a főapát levele martius
3-áról ! — Az engedelmesség fogadalma rabjává teszi a szerzetest főnökének : 
ezt ő megszokta volt zúgolódás nélkül, s kész, ha kell, beváltani minden téren, 
melyen a külvilággal érintkezék ; de lelkének jobb felét, a gondolatot el
némítani , lemondani szellemi egyéniségéről, s azt absorbeáltatni egy intéz
mény által, mely . . . .  ! Ez törte meg őt. A baráti részvét és biztatás egész 
ereje kellett, hogy dermedtségéből felocsúljon. Megindúlt végre szivének panasz
árja :s jól esett annak költői kifejezést is adni. Ekkor készült azon megható ima- 
szerű éneke: „Öröm és Bú“ , melyben meghálálva azon sok jót, melylyel Is
ten őt szerette, vizsgálja kebelét, a bűnösnek rágalmazottat, s tisztának találván 
azt, e tisztasága érzetében boldognak is érezné magát, de .. .
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. bár ezer gyönyört 
Enyhületül adál,
Bocsánat, ég ! ha e 
Szív nyugtot nem talál.

Sajognak keblemen 
Saját és köz sebek.
V igasztalá8omúl 
Segédre hol lelek ?

Embernek adjam-e 
Elő keservemet ?
Hisz a szentségtelen 
O dúlja keblemet.

Te, Istenem, tudod 
Szívbánatom mi nagy ! 
ítélj t e róla, mert 
Igaz biró t e vagy !

Erőt vön végre, s megírá védelmét, melyet nem csak mint feddhetetlen
sége kiáltó bizonyítványát, hanem mint önmegadó leikének megindító, és nem 
kevesbbé classicai cultúrája nemes emlékét átadandó vagyok a közönségnek, 
midőn barátom életét okmányozva közre bocsátandom. Ebből tudjuk meg azt is, 
miről ő ritka szerénységében soha említést nem tett vala, hogy midőn a keleti 
cholera 1831-ben Komáromban dúlt, noha arra nem köteles, széltiben megjelent 
a betegek vég ellátására, derűit s a megréműlteket vigasztaló nyugodt arczczal, 
kunyhókban, és udvarokban, és ólakban, halálra készítve el a nyavalygó szegénysé
get, kórházakban a már megholtak közt a haldoklókat; s oly köz bizodalom által 
öleltetve fel, hogy, számosoktól, nem csak akkor, hanem azon túl is, ritka pél
dával, név  s z e r i n t  ő hivaték a szenvedők betegágyaihoz. Különben is gyakran 
szónokolt az egyházban, támogatá a gyónási idényekben a lelki pásztorokat 
segéd működésével, s pap lévén, nem kevesebb buzgósággal szolgálta az oltárt, 
mint tanári állásában az erkölcsök nemesítése és ismeretek terjesztésével 
az emberiséget. Védiratát felterjészté főnöke ; de a titkos vádló üldözése hatal- 
masb vala az önérzet e nemes nyilatkozásánál ; s kezemnél a levelek, melyek 
költőnket visszahívják a klastromba, ismételve, sürgetőleg, még azt sem engedve 
meg, hogy lemondásával, a feltűnés elkerülése végett, a nagygyűlést bevárhassa. 
Hiába vetette magát közbe dicsőűlt elnökünk, gr. Teleki József, az apátnál, 
hiába felsőbb helyt : Czuczor elvitetett Pestről, s az irodalom barátai megdöb
benve lelék hűlt helyét, hol a köz tisztelet oly szívesen látá működni a buzgó írót. 
Annál bensőbb volt azon részvét, melylyel a nagygyűlésre lemondás végett 
megjelenőt fogadák társai ; annál zajosabb a közönség lelkesedésének nyilatko
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zása, melylyel, midőn „Zrednai Vitéz János életét, tekintettel Magyarország 
általános állapotára “ e szószéken előadá, az egyszerű barát üdvözöltetett. Az ár
tatlan üldözöttnek ez legfényesebb diadalma volt. Kovács Tamás pedig, ki ak
kor a főapáti székben ült, tudva bár hogy Czuczor az apátválasztási mozgalom
ban maga körül egyesítve a rend nagy többségét, ő ellenében Rímely Mihály
nak vívta ki az első' helyen felajánltatást, elég nemes gondolkodású volt neki 
oly állást készíteni, mely benső' hivatásának is megfelelt, önérzete sebeit is, 
némi önállás biztosításával, enyhítendő volt. T. i. élve jogával, őt a győri 
kir. akadémiába a magyar nyelv és irodalom nyilvános tanárává nevezte. 
A Helytartó Tanács nem késett barátunkat új hivatalában megerősíteni, a kerü
leti kir. főigazgató esküjét vette, a köz részvét örömnyilatkozásai közt ünne
pélyesen beiktatta új tanszékébe, és Czuczor nyúgodt önmegadással kezdte 
meg lelkes előadásait. De résen a titkos ellenség most is, és — hihetetlen — 
egy pár hét múlva, a királyi tekintély nevében beiktatott nyilvános tanár. 
legfelsőbb parancsra, ismét, és hirtelen elmozdíttatik.

Minek fessem a nem nyugvó üldözéstől levertnek bánatát, szégyenér
zését? mert ő becsületét, jó hírnevét látta a nagy közönség, a haza előtt megtá
madva, gyanúsítva, sőt megsemmisítve. Visszanyerhetni a kedvelt állást, mely 
csakhamar másnak adományoztatott, nem reménylhette : de elégtétel után só
várgott, s egy férfias kérvénynyel a felséghez folyamodott rendes vizsgálatot 
kérve, hogy, melynek elvesztét fájlalá leginkább, becsületébe visszahelyeztessék. 
Valahára egyszer kedvezett neki a szerencse. Czuczor későn ugyan, négy 
hosszú év múlva, s nyílt vizsgálat nélkül, de teljesen feloldatott minden vád 
alól, s királyilag bármely nyilvános állásra képesítettnek jelentetett ki.

E harmadszori Győrött lakása alatt Czuczor szerzete növendékinek 
adta elő a görög nyelvet, s a magyar nyelv és irodalmat ; s számos költeménye
ken kivül, melyek a kor különféle orgánumaiban, már neve alatt is, megjelentek. 
Cornelius Nepost s Horác tanlevelét a Fisokhoz adta valódi műfordításokban. Midőn 
1840-ben újra megjelent az akadémiai szószéken Guzmics Izidor emlékezetét 
dicsőíteni beszédével, a nem feledékeny közönség új diadalt készített a tisztelt 
és kedvelt költőnek. — Mellőzve most azon kínos betegséget, mely őt a halálrév
hez közel sodorta, melyből fellábadt ugyan, de melynek következéseiből, míg 
élt, ki nem épült soha ; az utolsó érdekes mozzanathoz térek, mely Czuczor szerzet
beli életével, főapátja halálával áll kapcsolatban. Még egyszer tapasztalta t. i. 
a szerzet többségének változatlan hozzáragaszkodását, midőn az első ízben 
legfelsőbb helyen elejtett Rímely Mihályt sürgetvén most is, társai hu kitar
tással ismét e társukat tűzték ki bizodalmuk emberének. S most, a királyi 
beleegyezés is hozzájárulván, üdvözlötte őt azon gyönyörű, meleg, tartalmas
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költeménynyel, mely alkalmi költészetünk egyik remekműve volt. Erről pedig 
itt nem azért teszek említést hogy megmondjam : mikép felelt meg ez ember, 
bizakodó társai kitúrd szeretetének s a tudomány hozzá kötött reményeinek : 
hanem hogy majd, ha az Ínség napjaihoz érendünk, lássuk mikép viszonozta 
az lelkesedett pártolójának e nem ernyedő hűséget.

Költőnk életének harmadik időszakához értünk. Az akadémia 1844-ben 
a magyar nyelv nagy szótárának elkészíttetését elhatározván, azon két férfiú
ban központosúlt bizodalma, kiknek egyikét úgy ismeré, mint a kinél inkább 
senki nem bírta a nyelv összes kincsét, az irodalmit úgy mint a népét; és amazt, 
kinek dolgozatai tájékozottságról tanuskodának a nyelvtudomány világállásá
ban : hogy ekép a kettőnek egymást irányzó és kiegészítő működése oly mun
kát eredményezzen, amilyen saját nyelvészetünk és előkészületeink mivolta s 
a rokon nyelvek hasonlító nyelvészetének állása mellett létesíthető volt. A tisz
telt gyülekezet ismeri a két férfiút: Czuczor és Fogarasivoltak azok. Czuczor el
bocsáttatván apátja által, 1845 tavaszán Győrtől búcsút vett, megtiszteltetve 
oly nagyszerű fáklyászenével, milyet Győr eladdig nem látott.

Czuczort eddig úgy ismertük, hogy a mely kötelességet felvállalt, azt vas 
kitűréssel nem csak. és egész odaadással, hanem hévvel is, teljesíté. így mostantól 
fogva az elibe szabott nyelvészeti munkát. Háttérben hagya mindent, olvasmányt 
és munkát, mi nem fő czéljára szolgált. Megvált lantjától is. Sétái csak testi erői 
fentartását nézék, s ezek ép oly szigorúan valának rendezve, mint munkaórái. Lá
togatásokat mind ritkábban vett, s az a régi, az a szoros, benső, gyöngéd baráti 
kör is, ritkán gyűlt össze teljesen; csak a budai regényes vidék látta őket tavaszi 
szép napokon együtt, néha, s mind ritkábban. Minél inkább mélyedett be Czu
czor a nagy, nehéz, s az előmunkálatok hiányossága miatt lassú munkába, s 
látá hogy semmiből-teremtésre van utalva, annál ridegebb lett ő is. Más, csa
ládjáért fárad, és családjánál leli enyhülését : neki a nagy szótár volt családja : 
ezé minden gondja, ebben egyedüli öröme. Szaporodott is e szellemi család, 
napról napra, évről évre. s az akadémia 1848-beli tudósításaiból láttuk, hogy 
három rövid év alatt immár az I betűig haladt elé.

S ím e végzetes évhez értünk, izgalmaival, nyugtalan örömei s növeked ő 
veszélyével. A kit semmi élvezet, a költészeté sem bírt elvonni szenvedélyesen 
űzött munkájától, a haza veszedelme, e gyötrő gondok s emésztő félelmek meg- 
béníták munkaerejét, tevékenységét. N e m d o 1 g o z o tt, nem tudott dolgozni. 
Jöttek az octóberi, a novemberi események. A nemzetiségek lázadása, a bécsi 
kormány jogtagadása, az indulatok szilaj hullámzásai, véres napok, háború, az
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alkotmány széttépetése, a trónváltozás. Barátunk lelke teste beteg1 — sót több en
nél : beteges. Az egykori öröm lelkesedését az elkeseredés, a nemes harag lelke
sedése váltotta fel, végre a k é t s é g b e - e s é s :  s előtört e viharzó kebelből az 
az iszonyú költemény, a Ri adó,  mely reá nézve oly végzetes lett. Bajza meg
ijedt, midőn a lázas Czuczor azt lapjába felvétetni kivánta; eleinte biztatta őt, 
majd halogatáshoz fogott : Czuczor követelő lett, és akkor már, mikor a bukás többé 
csak idő kérdése volt. Az indulattól beteg, régi, szelíd, jó barát nem volt csilla
pítható : Bajza engedett, és Czuczor — 1849. január 18-dikán fogoly volt; feb
ruár 2-kán pedig az utczasarkokon olvasható Ítélet hat évi várfogságra szólt 
vasban !

Buda és Kufstein várfalai rekesztették el a hazaszeretetből vétkes áldo
zatot. A rabság fájdalmait több elszántsággal viselte, mint egykor a hon közel- 
gető veszedelmének félelmét. Nappalait tűrhetőkké tévé a munka, mely neki az 
akadémia kérelmére megengedtetett ; de midőn éjjel lánczainak zörrenése felveré 
futó álmaiból : teljesben érezte rabsága súlyát. ,,Már estve vanu — így hang
zik egyetlen e gyász időben kelt költeménye — s a  börtönőr . . .

...................... zárt nyit bilincsemen,
A fölmezet le hagyja öltenem,
S megint rám csukja a békéi zárt,
S fagyos mosolylyal mond jó éjszakát.

„Jó éjszakát !“ Keserves gúnyszavak,
Melyek szivet ketté hasítanak :
Csak isten tudja, és a rab maga,
Mily tördöfés az ily „jó éjszaka^.

Az éj leszálla, s nyugalomra int,
De a rabnak hoz óriásnyi kínt.
Láz dúlja véremet, nem alhatom,
Tenger gyanánt zajong indulatom.

Ez ingerült idegzetű kebel 
Két eltökélett szenvedélyt nevel :
Egyet szeretőmért, s érted hazám,
Halállepel borong a másikán.

De legyen ennyi elég. A hosszú gyásztörténet részletei életrajzába va
lók, mely elmondja majd, kik igyekeztek a jobb léthez szokott, gyenge, beteg- 
költő nélkülözéseit szeretettel enyhíteni ; de elmondja majd azt is az igazság kér- 
ielhetetlenségével, hogy azon ember, ki polczát nagy részben a mi szerencsétlen 
barátunk változatlan hűségének köszönte, valamint raboskodását fagyos közöny- 
nyél nézve, magára hagyta a szabadulásért sovárgót, úgy már csak két évi rab
sága vége felé vetett neki oly alamizsnát, mely csekélyebb vala azon kegyelmi
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filléreknél, miket a kormány a maga gyámoltalan rabjainak ad. S ezt elhallga
tom vala itt, ha nem ez tetézte volna barátunk kínjait, melyekben fogságának 
története oly gazdag, s ha illenék nagylelkűséget gyakorolnom ott, hol az em
beri szív, legszentebb jogában van bántalmazva. Üdítő' italt kért az epedo, 
és eczet nyújtatott neki; mákkoszorú, vérző fejére, s az e g y  bántó szóért forró 
boszú töviskoronát nyomott abba! — De viszont hála azon emberbaráti közben
járóknak, kiknek kezdettől fogva nem szűnő, újra meg újra ismételt, s mind sürge
tőbb és hangosabb esdekléseik után végre megzendűlt a kegyelem szava, s a rabnak 
bilincsei lehullottak ! Sőt miért ne nevezzem meg neveteket, kik rég az örök 
álmát alván, szerénységteket meg nem sértem: — Te érzékeny, nemes, dicső 
fejedelmi nő, egykori nádornénk, Mária Dorothea ! és Te, mintaképe a fér
fias erénynek, haza- és emberszeretetnek, Teleki József!

1851. Május 22-dikén nyolcz száz negyvennégy kínos nap után, adta. 
tudtára, ellágyúlt hangon, a vár parancsnoka Czuczornak, hogy szabad.

Ezóta köztünk folytatta a nagy munkát, melynek élte hátra volt tizenöt 
évének minden napját szánta. Első dolgozásban az már 1858-ban készen állt, és 
lesznek társaim közt itt olyanok, kik visszaemlékeznek azon évi october 11-kére, 
midőn a munka, és fájó emlékezetek, és testi folytonos szenvedések által meg
tört férfi, arról, az örömtől ellágyúlva, jelentést teve az akadémiának, s még egy
szer számot adott elveiről és eljárásáról, melyeket a magyar nyelv nagy szótá
rában követett, s miket koronként, számos, részben nagy kiterjedésű előadásai
ban előttünk fejtegetett. Azóta is nem kisebb szorgalommal folytatta a másod
szori kidolgozást, s már folytonos remegések közt, vájjon látandja-e, hű társa 
Fogarasi János erélyes támogatása daczára, a hat kötetű nagy művet teljesen a 
nemzet kezei közt. Nem látta. A IV. kötet közepén forgott, midőn a keleti cho
lera őt, 1866. évi september 9-én kevés órai fájdalmak után tőlünk elragadta, 
s miután azon vigasztalása vala, hogy a szerzet új főnökében új barátot, tisztelőt, 
öregségének új és biztos gyámolt nyert.

Tisztelt Gyülekezet ! ne várja tőlem senki, hogy Czuczor nyelvészeti 
elveit ez alkalommal fejtegessem és bíráljam. Az ő sejtelmei, — melyek kufsteini 
magányában erős meggyőződésévé lettek, hogy t. i. nyelvünk egyszerűsége, 
átlátszósága, legapróbb elemeiig felbonthatóságánál fogva, a világ legkifejlettebb 
nyelveinél, melyeket zavart, elkorcsúlt, összezsugorodott és kopott elemeiknél 
fogva eredetieknek nem ismert el, régibb és épebb, — tán sokban módosúltak 
volna, ha elégséges eszközökkel rendelkezhetik vala, s a világ fő nyelvei mé
lyebb és húzamosabb tanulmányozása folytán megigazíthatta volna, mielőtt 
azokat kétségtelen axiómákká emelte. S azért a szótár etymologiai része, mely 
nagy részt övé, lehet egyoldalú, és sok igazításra szorúló : de ebben is ezer meg
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ezer szónyomozási tényt szerencsésen megállapított. Paradoxnak látszhatik so
kak előtt azon rokonság, melyet ő nyelvünk s az indoeurópai törzséi közt állí
tott, s nincs kétség benne, hogy ebben is tovább ment, mint a hova őt a tudo
mány követni fogja : de be fog, úgy hiszem, bizonyodni, hogy azon dualismus, 
melyet ő nyelvanyagunkban, s én nyelvszerkezetünkben, a két nagy nyelvosz
tály, az indogermán és altaji, irányában találni vélénk : egy fontos nyelvtörté
neti mozzanat, uraim, bár az altaismus rég elnyomta nyelvünk első' fejlődése- 
kori indogermán közösségeit. De ha a szótár etymologiai részeitől teljesen elte
kintünk is, nyelvanyagra és nyelvtényekre nem csak összefoglalja az, öszves 
ismeretes készletünket, hanem valódi kútfőmunka marad, mely azért a jövendő 
minden ebbeli igyekvéseinek nélkülözhetetlen egyik alapját teszi — mely bő
vítést, igazításokat, mint minden szótár, enged, sőt követel : de mint e g y  ember 
munkája minden méltányos bíráló bámulatátfogja bírni; smely őt halhatatlanná 
tenné irodalmunk történetében, ha költői koszorúja kevesbbé hervadhatatlan 
volna is.

Ennyi immár elég legyen e helyt Czuczor életéről, munkáiról. Te pedig, 
általam soha el nem feledhető barát szelleme ! kivel negyven éven túl, folytonos 
szellemi társalkodás, kölcsönös bizodalom és szeretet csatolt öszve ! kinek emlé
kezete ifjúságom örömeivel, férfikorom fáradozásai, és öregségem gondjaival oly 
bensőleg össze van szőve : vedd szívesen azon tömjént, melyet tiszteletem és hű
ségem a nemzet előtt neved oltárán gyújtani kivánt. Hálaáldozat ez egyszer
smind azon szeretetért, mely szivemnek mindig oly drága, életemnek pedig 
egyik fő büszkesége volt.

* 4



IV.

A VÁRMEGYÉK SZEREPLÉSE NEMZETÜNK ÉLETÉBEN.

A fajok életrevalóságának s tartósságának két ismertető jele van : 
a szívósság és fejlődési képesség. A hosszú élet igényei csak annyira jogosultak 
egy nemzetben, a mennyire képes megküzdeni az ellenséges elemekkel, kiállani 
a nagy csapásokat, lélekerővel fogadni az erőszakos rázkódásokat ; és a meny
nyire fogékonysággal bír a haladásra. Más szóval : a mennyire szívós benne 
az életerő, hatékony az ellentállási ösztön ; és a mennyire képes hasznos eleműi 
szolgálni a népcsaládok egyetemes életében, s bizonyítványait adja képességé
nek gyarapítani az emberiség haladását.

Az ős hajdankorban a népek huzamosabb életére elégséges volt egyéni- 
ségök némi erélye, mely talán esak égalyi s táplálkozási viszonyaiknak vagy 
más mellékes okoknak volt eredménye ; sőt több esetben elégséges volt arra 
földrajzi helyzetök maga is. Jelenleg azonban, s a jövőben még inkább, csak a 
beltartalmasság s azon hasznosság elve határoz a népek élete fölött, melyet tu
lajdonságaikkal s képességeikkel a többi népek közt érvényesíteni, sazón érdek, 
melyet ezekben egyéni jellemök által magok iránt ébreszteni tudnak.

Ha figyelmünket e tekintetben fajunkra s a vele rokon törzsekre fordít
juk. melyekkel ha nem is a kétségtelen történelem, de legalább a hagyomány 
s a nyelvrokonság valószinűsége köt össze bennünket : azt látjuk, hogy ahunok 
és avarok hatalmas törzsei, daczára számuk erejének s egyéniségök harczias, 
vad erélyének. rövid korszak alatt befejezték zajos pályájokat ; elenyésztek s 
más népekbe olvadtak be, miként a feltornyosúlt hullám enyészik el a tenger 
áljában. Erkölcsi sajátságaik nem engedtek nekik hosszú életet a civilisáltabb 
Európában, melyre förgeteg gyanánt csaptak volt le. Megjelenésűkben, az 
erkölcsi világon uralkodó, gondviselésszerű törvények végzete szerint, missió- 
jok az volt, ami az orkáné a physikai világban : felrázni apathiájokból a tétlen
ségbe sülyedt népeket, megtisztítani az erkölcsi élet rothatag légkörét, erélyre 
ébreszteni a szunnyadó erőket, s ezeknek új irányt adva, lehetővé tenni a hala
dás új alakulásait. De mivel magok, e missiójok betöltése után, szerepet változ-
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tatni, a dúlásról építésre áttérni hajlandók vagy képesek nem voltak : le kellett 
tűnniök az élet színpadáról, hol a dúlás nem Örökíthető, hol a folytonos fejlődés, 
haladás törvénye a mozgató s éltető erő, a változhatlanúl uralkodó sza
bály.

Nemzetünk, egy ezred év előtt, hasonló förgeteg gyanánt, de amazoknál 
több képességekkel lepte meg a Tisza s Duna virányait. Európai szerepét 
azonban a letűnt, elenyészett keleti törzseknél jobban felfogva, rövid dulakodás 
után, mely által okszerűbb életre s tevékenységre ébreszté a viszályokba merült 
vagy tespedő nyugati népeket, maga is átalakulva a fejlés, a haladás ösvényére 
lépett. Felvette a kereszténységet, mely azon kor szerint, egyetlen alakja 
s múlhatlan feltétele volt a haladásnak. Elsajátítá magának az európai élet 
mindazon fejleményeit, melyek további haladására czélszerű eszközöknek 
mutatkozának. De e mellett hűven megőrizve a maga geniusát, az elsajátított 
intézményekbe is beoltá a maga szellemét ; s mind ezeket a maga ősi létalak
jaival egybeolvasztva, a többi népekéitől eltérő intézményeket alkotott, melyek 
őt eredeties irányban fejleszték, s izmosúlt életerővel vitték elébb a haladás 
pályáján. És e szerint nemzetünk oly tagjaként lépett fel az európai népcsalád
nak, mely mialatt evvel közös utakon haladt fejlésében, egyszersmind saját 
egyénisége bélyegét is megtartva, s kitüntetve, az európai emberiségnek egyik 
hasznos tényezőjévé lett, mert egy új typussal, az egyetemes haladásnak egyné
mely új sajátszerű alakulásaival gazdagítá az európai népcsaládot.

És ezen életerős nemzeti fejlődésben rejlik a talizmán, mely a külön 
eredetű, számra nagy, indulatra ellenséges népek közt ridegen, rokontalan álló 
nemzetünknek, aránylag csekély számereje s annyi viszontagság daczára is, 
biztosította léteiét, fenmaradását az új hazában. Ezen erkölcsi sajátságok, 
e fejlemények nélkül népünk is csak rövid ideig tanyázhatott volna itt ; ezek 
nélkül ő is, mint az emberiségnek a gondviselés terve szerint emelkedő épületé
be nem illő anyag, kétségkívül s talán még rövidebb idő alatt elenyészett 
volna, mint erősebb, számosabb fajrokonai, a hunok és avarok.

Azon föld, melyen eleink a kilenczedik század végén megtelepedve, új 
hazát alkottak, régtől fogva küzdteréűl szolgált az egymással vándorlásaik 
s kalandjaikban összecsapó, egymást űző míveletlen népeknek. Harcztér ma
radt e föld több századig, azután is, miután eleinktől Magyarország nevét 
nyerte. Határa az európai civilisátiónak, kapuja azon világrésznek, melynek 
kincseire az Ázsiából kitolakodó vad csordák sovárgának, — e föld még sokáig 
harcztér maradt, s lakói a keresztény civilisatio őreivé lettek a pogány barbár
ság ellen. Besnyők és kunok, tatárok és mongolok egymás után hullámzának a 
Kárpátok bérczeinek kapui felé. Utóbb pedig a vallási fanatismusában 
vad erélyű ozmán hódoltatásainak több századon keresztül lett az czél- 
pontjává.
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És e kettős veszély közt, melyben nemzetünket egy részről a barbár 
népek támadásaikkal kiirtani, más részről a míveltebb nagyobb fajok azt felol
vasztani, függetlenségétől megfosztani törekedtek, melyek voltak azon mentő 
sajátságok, s melyek azon mentő intézmények melyek nemzetünknek nem csak 
huzamos életet biztosítottak az európai népcsaládban, hanem oly jelentékeny, sőt 
koronként vezéri szerepre emelték őt e világrész keleti felének történelmében ?

Válaszom amarra : a vitézség, szívósság és fejlési képesség ; emerre : a 
vármegyei intézet, melyben ama sajátságok az idő és körülmények igényei sze
rint legteljesebb kifejezésöket nyerték.

Mi különösen a vármegyéket illeti : ezen intézet a nemzet ezer éves éle
tében többféle átalakuláson ment keresztül. Ezen átalakulások mindig a körül
ményekben létező szükségesség szerint mentek végbe, s épen e módosulások 
által lett a megyei intézet nemzeti életünk, függetlenségünk s alkotmányos 
szabadságunk biztosítékává.

Egy tagtársunk, Botka Tivadar, negyven évre terjedő szintoly tapinta
tos mint kitartó nyomozásai szerint, öt korszakot észlelünk vármegyei intéze
tünkben : a ha d i t ,  mely a tizenharmadik század közepéig virágzott ; a demo-  
k r a t i a i t ,  mely amannak helyébe lépve, körülbelül a tizennegyedik ssázad 
végén lelte enyészetét; az a r i s t o k r a t i a i t ,  mely a XV-dik században folyton 
terjedve, a mohácsi vész óta az a u t o n ó m  megyévé fejlett; s végre az ú j k o r i  
ismét d e m o k r a t fejlemény által váltatott fel. Mondanom sem kell, hogy az 
ilyetén nagyszerű, a nemzet egyetemes életére beható alakulásokat nem lehet 
egyes évszámokkal jelzeni ; mert midőn azok határozottabban kifejezve tűnnek 
f  i emlékeinkben, akkor már rendszerint egy hosszú fejlés stádiumán estek át.

Eleinte, míg a honfoglalás munkája s az államszervezkedés megszilár- 
1 uh) sa va la folyamatban ; míg a politikai élet s közigazgatás egyszerűségében 
kevés volt a bonyodalom, s a vitézségben találta védpaizsát a nemzeti lét : 
a vármegyék egyedül hadi, vagy helyesebben, honvédelmi intézetet képezének. 
\  bentalált, vagy újdon épített hetvenkét vár körül telepedének le a nemzetsé
gek, melyek hadképes férfi-ivadékának kétharmada a várak őrizetére, a hon 
védelmére kötelezi etett a nemzetségfők parancsai alatt.

Ez volt eredete a vármegyéknek, melyekről azonban csak szent István 
korából vannak kissé biztosabb adataink. 0  a vármegyék területén, melyet 
addig a nemzetségek tagjai közösen birtokoltak, a fegyverszolgálatra rendelt 
várjobbágyoknak örökös bérbirtokot, a többieknek egyéni szabad birtokot 
osztott, a többi földeket a rajtok lakó benszülött néppel együtt a honvédelem 
alaptőkéjéül, államjavakká tévén. Ü a nemzetségfők helyett elmozdítható 
várispánok kezébe adta a vármegyék igazgatását; hatóságukat azonban
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egyedül a fegyveres várjobbágyokra s a termesztményeik felével adózó várnépre 
terjesztvén ki. Érdekes feladat volna kifejteni, mi volt a megyei intézetben 
eredetileg tisztán magyar, s mi elkölcsönzött a honfoglaláskor bentalált szlávok- 
tól vagy utóbb a szomszéd németektől. Ennek fejtegetése azonban messze 
túlhaladná az idd korlátáit, mely nekem ezen értekezésre ki van szabva. „Csak 
röviden jegyzem meg tehát, hogy ami ez intézetben a honfoglaláskor még 
csupán nemzetségi vagy törzsi, c l a n s z e r u  alakban tűnik fel, azt István 
módosításai már több részben a német hűbéri gau-rendszer alakjában kezdik 
átalakítani. A várszolgálatra nem köteles szabad birtokosok, azaz nemesek 
felett ekkoron még semmi hatósága a várispánnak, semmi politikai színezete
a vármegyének. A szabad nemesség közvetlen a királytól és a nádortól
függött ; kisebb pörös ügyeit a királytól kinevezett megyei bírák intéz
ték el.

Hy szervezetben állott fen a vármegye, kevés módosítással, tovább 
két századnál, őrködve a haza biztossága, függetlensége fölött. De a tizenhar
madik században, a várjavakat könnyelmuleg eladományozó királyok pazarlása 
bomlásba ejté a, míg ép vala, erős honvédelmi intézetet. A tatárok betörése azt 
már hanyatlásában találta ; s épen ez volt fö oka a nemzet veszedelmének. De 
mily érd létezett e honvédelmi szerkezetben, semmi sem mutatja világosabban 
mint az, hogy még hanyatló korában is képes volt tönkre tenni a harczias
osztrák Frigyest, s a hatalmas cseh Ottokárt, és a Habsburgi Rudolfot
emelve a császári trónra, egy új korszakába juttatni a német birodalmat.

A barbár népek tömegesebb betörésének megszűntével új veszély fenye- 
geté az alkotmányos szabadságot, sdt magát az államot. Az elpazarlott várjavak
ból néhány család túlságosan meggazdagodott, s a nagy birtokkal egy féktelen- 
kedo oligarchia ütötte fel hydrafejét. A nagy birtok nyomán s a ravaszdi 
számító Habsburgi Rudolf és fia Albert császárok fondorkodó avatkozásainak 
következtében, még inkább pedig az új, Anjou dynasztia alatt, némely hűbéri 
eszmék is gyökeret kezdenek vala verni. S e mellett a hatalmas oligarchák 
viszályai s féket nem tűrd uralomvágya szerteszakadással fenyegette az ország 
egységét; a beharapódzó hűbériség a kisebb szabad birtokot s vele együtt az 
dsi alkotmányosságot is veszélyeztette. S

S íme a vármegyei intézet, mely elébb, mint a honvédelem szerve, a 
haza függetlenségét óvta meg, az új veszélyektől indokolt átalakulásában 
a szabadságnak is védbástyája ldn. Éppen akkoç, midőn honvédelmi alakja 
bomlásnak indúl, alig észlelhető módosulásában, demokrat alapon polgári 
intézetté fejük, mely a közigazgatás számos ágait kezébe veszi, melynek köz
gyűlésein nemes és nem-nemes birtokos egyenlő joggal kezdi vala élvezni
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az önkormányzatnak nem csak az igazságszolgáltatásra, hanem egynémi más 
közügyekre is kiterjedő jótéteményeit. S ezt akkor, midőn a hűbériség rendsze
rének ónsúlya alatt dermedezett az egész keresztény népcsalád !

Ezen új fejlemény csirái kétségkivűl a minden hűbéri bilincsektől 
szabad föld elvében rejlettek, mely eleitől fogva alapját képezte a magyar al
kotmányosságnak. Ennek alapelve szerint ugyanis minden magyar, valamint 
személyére nézve szabad azaz nemes volt, úgy földét is szabadon bírta, s még 
a feltételes viszonyban lévő is nem úri, hanem hazai fegyveres szolgálatra 
köteleztetett. A democratia elvét ennél fogva már az ősi alkotmány is magában 
foglalá ; s ha nem tudjuk is okmányokkal kimutatni, miként érvényesítette az 
magát a régibb korban : a tatárpusztítás után a megyéket új szervezés alá ve
tett IV-dik Béla korából mindazáltal már egy okmány ') is világosan tanúsko
dik, hogy a király küldöttjei, kiket ma királyi biztosoknak nevezünk, az egész 
megyét illető ügyekben az egész megyei lakossággal együtt intézkedtek, 
a megyékben köz és kis gyűlések tartattak, melyekre minden néposztálybeliek 
megjelenni kötelesek voltak.

Az így kezdődött átalakulás IV. Béla utódjai alatt már több okmány2) 
tanúsága szerint is szakadatlanúl s azon arányban fejlett, a milyenben 
a megyék hadintézeti jelleme enyészett, míg végre Róbert Károly alatt, 
midőn a várszerkezet eltűnik, a megyék oly szerkezetű polgári hatóság alakjá
ban jelennek meg, melynek élén egy főispán, egy általa kinevezett alispán, saz 
összes nemes és nem-nemes megyei lakosság által választott négy szolgabíró, 
nyolcz esküdt, s az e tájban divatba jött regestrum vezetésére egy jegyző áll. 
E tisztviselők csak a közgyűlések végzései szerint járhatnak el az egész 
megyét illető ügyekben ; a gyűléseken pedig jelen vannak a nemességen 
felül a városi polgárok, a király és királyné birtokain lakó udvarnokok, a bir
tok-sajátsággal felruházott, bár egyébiránt fegyveres szolgálatra kötelezett 
nem-nemes földmivelők, sőt, némely okmány kifejezése szerint, „bármely más 
állapotú országlakosok“. Mind ezek megjelenése nem csak jog, de szoros köte
lesség ; s midőn fontosabb ügyek elintézendők, Írott s úgynevezett futólevelek
kel hivatnak meg, és akik elmaradnak, három gira birságban marasztaltatnak 
el. Az eféle gyűlések igazságot szolgáltatnak, s mindennemű más ügyekben 
intézkednek. Annál többször hivatnak pedig egybe, és annál fontosabb ügyek
ben hoznak végzéseket, mennél ritkábbak az országgyűlések az Anjou 
királyok alatt. Intézkedéseik alá tartoznak különösen : a tisztújítások, a közbiz
tosság, a hadi erő kiállítása, a polgári s bűnvádi bíráskodás. — Nem látszik-e 
mind ebből, mily élénk s nagy fontosságú volt ekkoron a megyei élet ? *)

*) Endlicher : Monum. Árpád. 485. — 2) Fejér : Cod. Diplomát. V, 3, 115. —
Kovachich : Yest. Comitior. 147. — Hazánk I, 638.



A VÁRMEGYÉK SZEREPLÉSE NEMZETÜNK ÉLETÉBEN. 33

így fejlett, így működék a democrat megye másfél századon keresztül 
Zsigmondig, kinek kormánya után semmi nyomára nem találunk többé e népies 
alakulásnak. De habár rögtön látszik az eltűnni : ily nagy fontosságú változás 
bizonyosan nem egyszerre állt be az életben. Az átalakulás processusa kétségkí
vül hosszú volt most is ; de mivel halkan, a felmerült új szükségek, új érdekek 
nyomása alatt, lépésről lépésre történt, az átalakulás menetét nem fejezik ki 
emlékeink ; s csak akkor tűnik fel ezekben, midőn már teljesen be van fe
jezve az új fejlemény. S ez az aristokratiai megye.

Es vájjon honnan jő, miért történik e változás ily alakban, mely a mai 
világ fogalmai s iránya szerint visszaesésnek tekinthető?

Már az is megfejtheti ezt némileg, hogy a nemesség, társadalmi 
állása, gazdagsága, hatalma által a domokrat megyében is túlsúlyú volt, és szük
ségkép mind nagyobb befolyásra jutott. De ennek még más okait is kezünkbe 
adja a történelem.

Midőn a népies szervezetű megye fejlésnek indúlt vala a tizenharmadik 
század közepén, egy új nép merült fel nyugati Ázsiában, mely egy század alatt 
világhatalommá nőtte ki magát, s vallási fanatismusától nyert erélyében iszonyú 
veszélyt hozott a keresztény civilisátióra, s első sorban ennek délkeleti őrére, 
a magyar nemzetre. A tizennegyedik század közepén magokat Európában meg
fészkelvén, az ozmánok I. Murád harczias szultánjok alatt a magyar korona 
melléktartományaiba, Bulgáriába, Havasalföldre és Serviába is megkezdték 
betöréseiket. A vad erélyű ellenség szomszédunkká lett, s annál nagyobb ve- 
szélylyel fenyegette az országot, mivel a várszerkezeten alapúit erős honvédelmi 
rendszer már teljes felbomlásban haldoklék.

Károly és Lajos királyaink, e veszélyt egész nagyságában felfogva, 
új hadi szervezeten dolgozának. Erőfeszítésük eredménye a banderialis rendszer 
lön, mely azután Zsigmond alatt törvény által is szabályoztatok. Ennek kedvéért 
királyaink némely hűbéri elveket, az ősiséget, físcalitást, a földesúri kilencze- 
det is beolták a szabad földtí ősi alkotmányba. Az új honvédelmi rendszer egyik 
főtényezője a nagy birtok vala. A ki új ötven fegyverest ki bírt állítani, azokat 
saját czímerével díszített zászlója alatt vezette a táborba ; maga szedte be 
a hadi adót ; sok tekintetben felmentetett a megye hatósága alól, — míg a többi 
nemesek fejenként a megye zászlója alá gyülekeztek, a nem-nemesek pedig 
bizonyos kulcs szerint állítottak ki telekkatonaságot.

E túlnyomókig nemesi hadrendszer a megye-intézetben is túlsúlyúvá 
tette a nemesi elemet, melynek nyomása alatt azután lassanként, de múlhatat
lanul. ki kellett abból szorúlnia a népies elemnek. A korona hatalmának a ne
messég Ion alapjává : nem csoda ha az kegyeltebbé vált mint a többi osztályok. 
A kilenczedadó alá vetett s ennél fogva az uralkodó eszmék szerint szolgaivá 
lett nem-nemest a megyeintézetben nem tűrte többé maga mellett a büszke
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nemesség. Az elébb szabad birtokú földmi ves nép hűbéri jobbágygyá silányult 
s birtokjogával együtt a megyében is elveszté részvételét az önkormányzatban. 
Sokat ton erre kétségkívül az is, hogy a havonként, sőt még sűrűbben is tar
tott megyei gyűlések látogatása fölötte terhessé vált a munkás népnek, s mivel 
a nem igazolható elmaradás három gira bírságot vont maga után, maga is örö
mest fogadta, sőt sürgette fölmentetését e tehertől. És így Zsigmond halálával, 
midőn a banderialis hadrendszer teljes kifejlettségére jutott, a megye, mint 
közigazgatási intézet, kizárólag nemesi bélyeget visel. Az alispánt még ugyan 
a főispán nevezi; de a szolgabírák, esküdtek s más tisztviselők egyedül a nemes
ség által választatnak. Ez Ion a gyűléseknek is egyetlen alkotó eleme. Midőn 
azonban a nép, polgári jogaitól megfosztva, a megyékből kiszoríttatott, ugyan
akkor a régi várjobbágyok maradványai, az egyháziak fegyveresei, a király és 
királyné udvarnokai a nemesség keblébe felvétetvén, a nagyobb birtokával 
egyenjogú kisnemességnek adták eredetét.

Az új honvédelmi rendszer körülbelül egy századig elég életrevalónak 
s czéljára hatékonynak tanúsító magát. A félelmes külellenséget távol tartá a 
hon határaitól. De e rendszer, mely főleg a nagy birtok alapján emelkedett, 
s a nép zömét polgári jogaiból kizárta, nem volt egészséges fejlemény. A megye 
alól kiváltságolt nagy birtok múlhatatlanúl egy féktelen oligarchiává fajúit; s 
midőn nem csak a megyét megfosztotta hatékonyságától a közigazgatásban, s 
nem csak majdnem kizárólag bitorló az országpolgári népjog nagy tőkéjét, 
hanem a királyi hatalmat is árnyékká silányította : féktelen kicsapongásai
val utóvégre Mohácsnál mind magát, mind az országot a végveszély örvényébe 
sülyesztette.

Ha ezen oligarchia bűnlajstromát végig tekintjük, s mind azon csapást 
és szenvedést, mind azon sülyedést, és hátramaradást mérlegeljük, melyek a 
főnemesség e gyászos uralmából eredtek : korunk értelmi fejlettségének fokán 
s politikájának elveivel lehetetlen el nem búsúlnunk ama hanyatláson, hogy a 
megyék democrat fejleménye, az új honvédelmi rendszernek feláldoztatva, 
elenyészett. Mert alig szenved kétséget, hogy, ha a demokrat megye fenmarad, 
s egy vele homogén elvű népies honvédelmi rendszer alakíttatik, — mivé pedig 
oly könnyen kiszélesíthető volt volna a régi várszerkezet, — a haza nagysága 
és dicsősége nem lelendi vala temetőjét Mohácsnál. A többi Európáéval egyen- 
fokú civilisatiónk addiglan felhalmozott tömérdek elemei nem vesztek volna el ; 
a török talán soha sem lépte volna át honunk határait, legalább nem hódoltatta 
volna meg az ország jobb részét. Mind ennek a merő aristokratiai honvédelem 
volt az oka ; az ebből kifejlett, az ennek kedvéért hatalommá nevelt oligarchia 
bűnei miatt jutott a haza a török járom alá. mely azután pár századdal visszave
tette haladásában nemzetünket.
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A megye aristocraticus rendszerének kifejtése tehát a népelem kizárá
sával valóságos hanyatlás volt a nemzeti életben. E hibát a mohácsi veszedelem 
után nem lett volna lehetetlen orvosolni. A kiállott csapás életgyökerében 
rázta meg a nemzetet : a nemesség virága elhullott ; az oligarchia sirját lelte. 
A nemzet e két, az államban akkoron egyedül jogosított elemének oly nagy 
meggyöngültével a banderialis honvédelmi rendszer is bomlásnak indúlt ; 
újról kell vala tehát gondoskodni, mely a haza minden fiának karját ne csak 
igénybe vegye, de lelkesíteni is képes legyen. Mohácsnál még csak egy ütkö
zet veszett el ; a haza függetlensége nem csorbáit meg. Ezt megvédeni, az 
ellenséges hódoltatásnak gátot vetni csak egy széles alapú népies szervezetű 
megye s azon épült honvédelem volt volna képes.

De erre egy vagy több nagylelkű, a haza szent szerelmétől áthatott, 
önzetlen s áldozatkész hazafira volt volna szükség, ki a királyát vesztett ország
ban az átalakítást megindítsa. Fájdalom, vezérekül az oligarchiának néhány 
megmenekült tagja vetette fel magát, kikben a veszély nagyságához mért belá
tás is, önzetlenség is hiányzott. Itt Szapolyait és Perényit a korona birtoká
nak vágya vakítja el ; amott mások, mivel saját tehetségeikben s hazafiúi 
erényeikben nem bíztak, a nemzet erejében sem bízva többé, idegen uralmat 
hoztak az országra. A két párt villongása, s az ennek nyomán beállott anarchia 
a hazára még nagyobb veszélyt hozott mint a mohácsi ütközet ; mert a figyel
met elvonta arról, mi a legégetőbb szükség volt, egy erős, népies szervezetű 
honvédelem és megyeigazgatás alkotásától. Pedig a nemrég lefolyt pórlázadás 
egy részről, s a hagyományos tekintély iránti vak hódolatot megtámadó 
vallási reformatio más részről, a gondviselés ujja gyanánt mutatott egy gyöke
res átalakítás szükségére s irányára.

De ezt nem érték meg ekkor a haza étén álló férfiak, miként megértette 
volt IV. Béla, hasonló körülmények között a tatárjárás után. A honvédelmi 
rendszer gyökeresen át nem alakíttatott; s e tekintetben minden új fejlemény 
csak a réginek foltozásában állott. S e mellett az aristocraticus megye azontúl 
is fentartatott ; ez mindazáltal még sem egy lényeges javítás nélkül.

A pártkirályok viszályainak szüntével az anarchia zavarából lassanként 
emelkedik ki egy új fejlemény : az aristocraticus ugyan de a u t o n ó m  megye. 
A banderiál honvédelem szülte kiváltságok a megye hatósága alól megszűnnek ; 
az alispán nem a főispán kinevezésétől függ többé, hanem 1548 óta állandókig 
a többi tisztviselőkkel együtt a megyei közönség által választott, széles hatás
körű főtisztviselő, a megyei gyűléseknek, a tisztújító székek kivételével, rendes 
elnöke, nem csupán helyettese többé a főispánnak, hanem önálló hivatalnok, 
kit a törvények a fegyverrekelés, a hadi szemlék s élelmezés intézőjévé, a jobbá
gyok szabad költözésének őrévé, szóval a megyei igazgatás vezetőjévé emelnek. 
Míg a főispán a tiszti kar feje, a királyi hatalom képviselője a megyében : az
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alispán mindinkább a megyei lakosság jogőrévé, igazságszolgáltatójává s az 
összes megyei közigazgatás intéző' leikévé nó'tte ki magát.

Azonban, még az önálló alispáni hivatalnál is lényegesebb fejleménye 
az autonóm megyének azon alakulás, hogy a kormányrendeletek nem a tiszt- 
viselő'khöz, hanem a megye közönségéhez, intézteinek, s ez adja ki az utasítást 
tiszti karának a rendelet végrehajtására. De zárkövét, közjogi fontossága tekin
tetében, az teszi az autonóm megyének, hogy az országgyűlésre ő' küldi s uta
sítja vissza is hivható követeit, mi által döntő' részesévé lő'n a törvényhozásnak.

A törökkel ezentúl még másfél századig folytatott élethalál- harcz, mely
ben annyiszor nem csak országos hadjáratokra kellett kiállítani s ellátni a fegy
veres erőt, hanem a vármegyét külön is szakadatlanul védeni a portyázó s hódol- 
tató török ellen, hamar kifejté az autonóm vármegyét. Ez lő'n az ország min
den ügyeiben az indító, eszközlő, összetartó erő. Nála nélkül e szomorú korszak" 
bán még nagyobb veszély érte volna az alkotmányt, hazát és nemzetiséget. A 
tiszti karnak, hogy működésében ne gátoltassék, sokszor s huzamosb időre is 
ki kellett költöznie a hódoltatásnak kitett, vagy már meghódoltatott megye 
határaiból. De a távolból is gondviselésszeruleg igazgatta a megyét ; bíráskodott 
a lakosság pörös ügyeiben, beszedte annak adóját, némely működésekre a 
hódoltságban a maga helyetteséül az úgynevezett paraszt vármegyét alkotván 
meg a községek elöljáróiból. Hogy a török százados megszállása nem bírt gyö
keret verni s olvasztani, hogy a községekben a töröktől rájok erőszakolt hódo
lat daczára is folyton divatban s érvényben maradt a magyar törvény, hogy a 
nemzeti s alkotmányos érzület a hódoltságból sem veszett ki, s midőn a török 
kiűzetett, a megye tisztikara, régi; székhelyére visszatérve, minden fenakadás, 
minden új szervezet szüksége nélkül, ott kezdhette folytatását a megye igazga
tásának, hol azt határain kivűl félbenszakasztá — mind ez az autonóm megye 
érdeme. Amit e nehéz időkben az alkotmány és nemzetiség megmentésére, köz- 
igazgatási szempontból egy kormányszerv tenni képes volt, az autonóm megye 
mind azt megtette ; s talán csak a honvédelemben tehetett volna nálánál többet 
egy népies szervezetű megye.

De ha ez utolsóra nézve bízvást adhatunk is elsőséget a nemesi felett 
egy democrat szervezetű megyének : az alkotmány s önálló nemzetiség tekinte
tében ennél aligha nem volt hatékonyabb az aristocraticus autonóm megye. 
A török végre kiüzetett az országból. A tőle való szabadulásra az új dynastia 
segédünkül hozta Németországot ; de szomszédunk segélye, kit a török becsa
pásaitól századokon keresztül élő testünkkel fedeztünk, nem volt önzetlen. 
Segítsége díjáúl azt kivánta, hogy lemondjunk arról, amiért a török ellen 
három századig vívtunk élethalál-harczot, függetlenségünkről, önálló nemzeti
ségünkről, alkotmányos szabadságunkról. A barátból titkos ellenség lett. veszé
lyesebb a töröknél, ki nyilt ellenség vala s az egyszerű hódolattal megelégedett.
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Veszélyes szövetségesünk hamar elárulta szabadságellenes irányát; de 
a nemzeti visszahatás is nyomban felébredt. Egy századig tartott minduntalan 
megújult nyilt harcza e belső ellenséggel. Bocskay, Bethlen Gábor, Rákóczv 
Zsigmond, a kuruczok, Tököly s végre Rákóczy Ferencz fenlobogtatták a 
nemzeti szabadság zászlóját. A szatmári békekötés megmentette végre a nem
zeti alkotmányt, de csak az enyészettől, nem a veszélytől. Bécsben nem szeret
ték azt, s el sem ismerték őszintén annak jogos igényeit ; csak a taktikát változ
tatták a béke helyreálltával. Kit nyílt támadások által le nem győzhettek, 
elaltatás, alattomos fondorlat által akarták megfosztani nemzeti önállásától 
Megalkották elébb is az állandó hadsereget, mire nézve apáink elmulasztás 
fentartani a nemzeti jogokat. A pragmatica sanctióval megalkották a közös 
ügyeket ; mert az elválaszthatlan együttes birtoklás, bár nincs szó szerint 
kimondva a törvényben, okvetlen közös védelmet, közös diplomatiát feltételez. 
Megalkották az osztrákokéhoz hasonló dicasterialis közigazgatást, s benne a 
bureaucratiai szellemet. És ezóta e szellem Ion az absolutismus leghatékonyabb 
fegyvere, olvasztó s egyenlítő eszköze.

A nemzet megyei municipiumainak bástyái mögé vonult ; és bár az 
államigények, időszerűség, közös jólét s más hasonló ürügy alatt számtalan 
volt is az alkotmányosság sérelme, mivel azonban a nyílt s élénkebb támadás
tól óvakodtak : a nemzet százados harczainak fáradalmai után ama bástyái 
mögött nyugalomra hajtá fejét. így volt ez III. Károly alatt, kinek harmmcz 
éves mákonyhatású békés kormánya a nemzeti szellemnek többet ártott, több 
jogot megfosztott érvényétől, mint I. Lipót ötven éves uralkodásának nyílt 
támadásai. A fejedelem szeinélyének azonsága s a pragmatica sanctio alkotta 
közös ügyekből eredt kapcsolat folytán az osztrák hatalomviselők, bár gondo
san takargatott, de eldöntő befolyást nyertek a magyar kormányszéki igazga
tás szellemére. A törvénykönyvben írott malasztként beczikkelyezve állott a 
nemzeti függetlenség joga ; de hogy az eltűnt az életből, semmi sem bizonyítja 
csatányosabban, mint többszöri ismétlésének szüksége.

Mily nagygyá nőtt e befolyás, Mária Terézia kormánytörténete hozta 
telj es napvilágra. 0  benne, mióta trónját a magyar nemzet megmentette, a leg
őszintébb hála s országanyai indulat fejlett ki a nemzet iránt. És a német 
kormányférfiak kéz alatti befolyása még is mily sokszor, nem csak tudtán 
kivűl, de, mint például a vámszabáiyozásban, kifejezett akarata ellenére is 
meghiúsította a nagy királyné jó szándokait !

Ha azonban e hetven éves két kormánv alatt, annak látszatos törvény- 
szerűsége miatt elmulasztá alkotmányőri hivatását teljesíteni az autonóm megye, 
annál inkább felverte azt hosszas álmából az alkotmányosságnak két nyílt 
megtámadása. Ezek egyikét, mint tudjuk, a népei boldogításáért s fejlesztéséért 
lángoló, de reformjait, a haladást erőszakosan, a nemzeti jogok s alkotmányos
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formák souverain megvetésével eszközleni törekvő II. József császár, másikát 
századunkban I. Ferencz intézte, ki a reactio politikáját mesterséges rendszer
rel alkalmazva, egy minden szellemi s anyagi haladást elölő' policialis államot 
alkotni s patriarchalis absolutismusát megörökíteni törekedett.

Az autonóm megye mind a két esetben az alkotmányosság sikeres 
védbástyájának tanúsítá magát. Az adott viszonyok közt csupán fegyverrel, 
mint hajdan, most nem volt volna képes megmenteni az alkotmányt. Itt más 
erőre volt szükség a fegyverben túlhatalmas támadó legyőzésére. S e mentő 
erőnek, ha nem is forrása, de érvényesítője, az autonóm megye volt. Ezen erő, 
ama szívósság és passiv erély, mely a legszabadelvübb intézmények mellett is 
szükséges arra, hogy a szabadság a kormány túlterjeszkedései ellen megóvas- 
sék. A történelem számtalan példákkal bizonyítja, hogy a szabadság csak ott 
hajtott kiirthatlanúl erős gyökereket, hol ezen erély a polgárokban nem hiány
zott. Ezen erély nem valamely intézetnek, tehát a megyének sem fekszik saját- 
lag természetében vagy szervezetében ; ez egyenesen a nemzeti jellemnek 
kifolyása. De alig lehet képzelni közjogi intézményt, mely ezen nemzeti saját
ságot jobban tudná érvényesíteni, mint a megye, mely a közigazgatásban 
közvetlen eszközét, orgánumát képezi a végrehajtó hatalomnak ; mivel azonban 
léteiében, szerkezetében, nem függ a hatalomtól, annak törvénytelen rendele
téit meghiúsítani módjában lévén, a vis inertiae passiv erélyét egész hatékony
ságában kifejtheti, s mindannyi bástyát képezhet a szabadság megóvására a 
kormány önkénye ellen.

És ezt tette is a megye mind II. József, mind I. Ferencz korában oly 
sikerrel, hogy a roppant hadseregre támaszkodó absolut hatalom, legyőzetését 
bevallva, utóvégre is kényszerűit visszavonúlni a harcztérről. És e fényes ered
ményt kivívta a megye daczára annak, hogy még csak a nemességet foglalá 
keblében. De talán épen ez tette a sikert oly gyorssá, oly fényessé, az erkölcsi 
fegyver diadalát oly elhatározóvá. A nép nagy tömege, mely számával, anyagi 
erejével döntővé tud lenni, mielőtt a fejlettség bizonyos fokát elérte, mielőtt 
emberi s polgári jogainak világosabb tudalmára jutott, s érzületét e tudalom 
megnemesítette, sokkal könnyebben válhatik az ügyes, eszélyes kényuralom 
alapjává s támaszává, mint a kiváltságaira természeténél fogva féltékeny, 
jogai felett gondosan őrködő nemesség. És valóban mind József, mind Ferencz 
alatt oly tapintatosan tudá teljesíteni alkotmányőri tisztét a nemesség autonóm 
megyéje, hogy azt az adott viszonyok közt, bármely népies intézmény sem volt 
volna képes, nem mondom jobban, de csak úgy is teljesíteni.

Azonban a vis inertiae passiv erélyének oly csatányos alkalmazásával 
az aristocraticus megye szereplése be is Ion fejezve a nemzet életében. Mert
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ha tudott is megóvni, nem tudott fejleszteni ; ha képes volt is megmenteni 
az alkotmányosságot a kény uralom terjeszkedéseitől, nem volt képes alkotni 
s haladni az új kor értelmi s anyagi fejlettségének igényei szerint. A kiváltság- 
talaja, melyen történelmi jogaival állott, sokkal szűkebb volt, mintsem hogy 
arról képes volt volna fölemelni s minden részleteiben berendezni a nemzeti 
jólét és szabadság épületét. A nemesi megye, büszke arra, hogy az alkotmá
nyosságot megmentette, szűkkeblű lett, s a kiváltságokba, szabadalmakba 
burkolózva, gátolni kezdé a jólét és szabadság haladását.

Különben is a megye az említett két korszakban csak azért Ion hivatva 
oly fontos szerepet játszani az alkotmányos életben, mivel léteiében az ön
kény hatalmától nem függött annyira mint az országgyűlés, mely mi
vel az adó a múlt kor hibás szokása szerint nem szorosan kiszabott időre 
volt megajánlva, csak akkor jöhetett létre, midőn a hatalom által egybehiva
tott. Mihelyt azonban az országgyűlés a törvény szabta időszakokban rendesen 
összeült, természetesen ezé lett nemcsak a jogvédő' szerep, melyben a megye 
által csak helyettesíttetett, hanem ezé a hivatás is megorvosolni az alkotmány 
sérelmeit, s megragadni s fenlobogtatni a korszerű haladás zászlóját. A megyék 
szerepe ezóta józanúl csak arra szorítkozhatott, hogy az országgyűlést mind a 
két feladatában híven támogassa a kebléből kiküldött s utasított képviselőköve
tei által.

A tapasztalás azonban bizonyítá, hogy a nemesi megyék, ha hű segédei 
lettek is a jog és szabadság védelmében az országgyűlésnek, s vele közreműköd
tek a múlt század alatt elvesztett jogok visszaszerzésében : de a haladásban 
avval nem tudtak mindig egyenlő lépést tartani ; s midőn az elavúlt s károssá 
vált szabadalmak eltörlésének, a jog- és teher-egyenlőség megalapításának 
korigényelte kérdései merültek fel az élet színvonalára, a megye kiváltságos 
elemei sok esetben gátjaivá lettek a haladásnak, melyeket csak nagy erőfeszí
téssel, szerencsés körülmények közbejötté által támogatva Ion képes elhárítani 
az országgyűlés. Ez nyilvános jele lön annak, hogy a nemesi autonóm megye 
kijátszotta szerepét, s mivel a haladást késlelteté sőt gátolta, megszűnt hasznos 
tényezője lenni a nemzeti életnek, abból tehát kilökendő, hogy más fejlemény
nek adjon helyet.

Az új korban, istennek hála, a társadalom nálunk is nagy átalakuláson 
esett keresztül ; alapja tágúlt, mert azzá az összes nemzet Ion ; cselekvési tere 
szélesedett, mert a közélet mellé főtényezőkűl vette fel a tudományt, művésze
tet s anyagi jólétet ; fejlési ösztöne hatványoztatok, mert az értelem világánál 
a haladásnak végeden pályáját látja maga előtt. Ezen újkori társadalom, 
hatalmas értelmi s anyagi fejlődése mellett nem tűrhette tovább a szűk korláto
kat, melyeket a nemesi autonóm megye vont körülötte. Á civilisádóban való 
haladás lévén társadalmunk fő czélja, melyre az ösvény csak a demokratiai
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jogegyenlőség mezején vezet keresztül : a megyei életben is új alakulásnak 
kellett beállnia : s ez a demokrat elemű k é p v i s e l e t i  megye.

Az új fejleményű megyének valamint elemei, úgy czélja s hivatása 
is tetemesen változtak. Az önkormányzatot behatólag nagy mérvben gyakorlá 
a régi is ; de elemei szerint csak a nemesi osztályra szorítkozva. Jelenleg, a 
képviseleti formában, az összes megyei lakosság fogja azt gyakorolni. A kény
uralom ellen az évenként egybegyűlö képviseleti törvényhozás, s az ennek 
felelős parlamenti kormány intézménye immár erős gátot vet : a megyé
nek főhivatása tehát nem az országos jogvédelem többé, hanem a teljes önkor
mányzat mindenben, mi a határaiban létező saját körük s ügyeikben szinte 
autonómmá lenni kellő községek közös érdekeit illeti mind erkölcsi mind anyagi 
tekintetben. Nem a vis inertiae, nem az ellentállás, hanem a fejlesztés, alkotás, 
haladás minden irányban, a jólét, boldogság, életszépítés hatványozása 
lehet csak szerepe, hivatása a democrat elemű képviseleti megyének az újkori 
államban.

Végképen megszűnt-e tehát szüksége ama jogvédő szívósságnak s pas- 
siv erélynek, melyei előbb a megyék annyi sikerrel gyakorlának a kormány 
önkényes hatalomterjeszkedései ellen ? Korántsem !

A történelem tanúskodik, hogy a szabadságot a legszabadelvűbb intéz
mények sem képesek egyedül s tartósan megvédeni, ha a polgárok erkölcsei
ben, a nemzet jellemében támaszra nem találnak, a közérzület által nem 
eleveníttetnek, gyümölcsözőkké nem termékenyíttetnek. Az angolnak, hollan
dinak, amerikainak éssvájezinak nemzeti jellemében ezen szívóssága legerősebb 
vonás. E passiv erély, mely megtörhetik, de hajolni nem tud, kijátsza a kény
uralom minden kísérleteit. A szabadság e művészei tudnak várni s kitartani, 
ha kell; mindegyikök egy egy bástyát képez a kormány önkény ellen, s ha ez az 
elevenig hatott, oly erőre talál, melyet nem képes legyőzni. Ezen erőt, e men- 
helyét minden igazi szabadságnak pedig nem a mi megyéinkhez hasonló vala- 
melv intézmény, hanem a nemzeti jellem s azon akarat képezi, melynél fogva 
az akar maradni, a mi, úgy akar élni s működni, amiként természete kivánja.

A történelem említett tanúságát ellentétes példák is erősítik. A franczia 
nép a múlt század végén a képzelhető legszabadabb intézményeket alapítá 
meg köz életében, s a szabadságot még sem tudta megőrzeni, mert ezen passiv 
erély csekély mértékben létezik jellemében. A franczia nép eszes, gyúlékony, 
könnyen társuló s lelkesülő, politikai életében több fellobbanást mint kitartást, 
több összetes mint egyéni szellemet, több simulékonyságot, pezsgést s élénk
séget mint makacsságot s erkölcsi erőt tüntet fel jellemében ; lekesedési 
láza gyorsan kitombolja magát, s bágyadtságot hagy hátra. Könnyen társúl- 
ván, a tömeges mozgalomban viharos erőt fejt ki ; de elszigetelve, az egyéni 
ellentállástól visszariad s meghajól. Követeli szabadsága biztosítását; de azután
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maga a gyakorlat által nem tudja azt biztosítani. A német nép viszont, 
legalább eddi gélé, nem tudott egyesülni s erősen megalkotni politikai s nem
zeti léteiét. Az elméletre való túlságos hajlam gátolja benne a gyakorlati erély 
kifejlését ; ő az eszményt, melynek kitűnő búvára, inkább önmagáért mint gya
korlati alkalmazása végett szereti, s midőn a speculatio légköréből a földre 
szállnia s valamely életfeladványt megoldania kell, szemei kápráznak, megzava
rodik, s mint nemzeti közmondása fejezi ki, az erdőt nem látja a sok fától. 
Míg a francziánál az érzemény, a németnél pedig az eszmény eultusa a nemzeti 
fővonás, az angolnál az akarat cultusát látjuk uralkodni a nemzeti jellemben. Az 
angol nép, gyakorlatias nézetei s akaratának erélye által támogatva, vérengző, de 
millékony fellobbanások után soha sem szűnt meg haladni a lassú, de tartós re
formok ösvényén. A magyarnak e tekintetben az angol és franczia közt 
középen van a helye. Osztozik kisebb-nagyobb mértékben mind a kettő 
erkölcsi tulajdonságaiban, szintúgy a franczia gyúlékony, könnyen lelke
sedő s fellobbanó de hamar kialvó füzében, mint az angol kitartó erkölcsi 
erejében ; s ha mindemellett sem volt oly szerencsés mint az angol a maga 
politikai életének, szabadságának megszilárdításában, egy részről ugyan szám
ereje csekélységének s életkörülményei kivételes mostohaságának, más részről 
azonban jellemhibáinak s gyarlóságainak is tulajdonítandó ; midőn a szabad
ság kül akadályai elhárítva voltak, önmagán, keleties indolentiáján, önzésén 
s hiúságán nem tudott mindig eléggé uralkodni ; mit erélye, szívóssága 
megszerzett, könnyelmű meggondolatlansága s viszályai által játszotta el.

Nem annyira tehát az intézmények, mint magok a népek erkölcsi 
sajátságai védik meg a szabadságot. Bármily szabadelvűk is az intézmények, 
ama szívósság és ‘passiv erély, melyet megyéink a múlt korban oly sikerrel 
gyakorlának, mindenha szükséges maradand a szabadság megőrzésére. Ezen 
őrködési szerep azonban nem többé, legalább nem kizárólag többé a megyéké ; 
kiváltságos jellemök ebben is megszűnt létezni. Valamint maga a megye elemei
ben lényegesen átváltozott, régi attribútumainak egy része is más tényezőkre 
szállott át. E tényezők jelenleg valamint a csupán községi ügyek s érdekekre 
nézve magok a községek : lígy a mindnyájunkkal közös szabadságra nézve, 
első sorban minden polgárnak egyéni akaraterélye ; tágabb körben pedig az 
egyéni képviseleten nyugvó országgyűlés, az egyesületek, a szabad sajtó s a 
mind ezekben nyilatkozó közvélemény s közérzület.

A passiv erélynek régi modorú alkalmazása a megyei életben, az 
újkor fejleményei s alakulásai közt, szintúgy nem volna többé a haladásnak 
kor- és czélszerű eleme, s nem férne össze az újkori állam czéljaval, mely a 
szabadság és rend egyezménye, mint nem a megyék régi követutasítási joga. 
Amaz szintoly anomalia a felelős, parlamentáris kormány —, mint emez a 
képviseleti országgyűlés mellett. Míg a régi államban a kényuralomra, politi-
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alis korlátozásokra törekvő kormány csak a rend fentartását vallá czéljának^ 
a megye főhivatása a szabadság-védelmében állott; az újkori államban, mely
nek czélja a szabadság és rend harmóniája, a megyék életfeltétele s czélja sem 
lehet más, mint a teljes önkormányzatból folyó szabadságnak a renddel egyez
ménybe hozatala. Mert a haladásnak, a civilisatio gyarapodásának, mi a társa
dalom legfőbb czélja, a rend nem kevesbbé szükséges feltétele, mint a szabad
ság. E kettőnek egyezménye a czél, melyre törekedni kell minden intézmény
nek. hogy hasznos, gyümölcsöző elemévé legyen a nemzeti életnek.



V.

A Nyelv- és Szép tudományi Osztály az 18 (il —1866. évkörre szóló köl- 
t ő i nagyjutalmat T o m p a  M i h á 1 y hét kötetnyi összes költeményeiből az 1863- 
ban megjelent VI-dik kötetnek ajánlván kiadatni, ez a nagygyűlés által odaítél
tetek. Az Osztály — úgymond jelentésében — ha már e költőnk összes műkö
dését a jutalmi körbe nem vonhatta, választva sem választhatna oly kötetet an
nak dolgozatai közül, mely költői erejét és művészetét teljesebb ragyogásban és 
bevégzettségben tüntetné fel, mint a véletlenül épen e körbe eső VI-dik. Ebben 
a költői ér, az előbbiekhez képest, nemcsak nem apadt, sőt mint folyam, halad
tában mind mélyebbre ásta magát. E kötet, egészben véve, mélyebb, tartalmasb, 
komolyabb, mint akármelyik előde. Itt már az ó d a mélysége és magassága 
uralkodik : az élet, haza, világ, örökkévalóság, mélyen átérzett gondolata. Refle
xiói többnyire csak álarczai az elfályolozott mély érzelemnek ; képes allegoriás 
módja a legszerencsésebben itt érvényesül a hazafi fájdalom költői kifejezésére. 
Mindig tiszta forma-kezelése itt a művészeti biztosság erejében mutatkozik ; szó
val, e kötet érdemes, hogy egy kitűnő tehetséggel kezdett s méltó népszerűséggel 
futott 25 éves költői pálya tetőzetéül tekintve, az Akadémia nagy jutalmával 
ékesíttessék.

Kelt Pesten a M. T. Akadémia 1868. márcz. 17-én tartott nagygyű
léséből.

JELENTÉS A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY EGYIK
NAGYJUTALMÁRÓL.

Arany János,
titoknok.



VI.

JELENTÉS A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY MELLÉK
JUTALMÁRÓL.

A Nyelv- és Széptudományi osztály jelentése alapján, az 1861 — 66 évkörre 
szóló M a r c z i b á n y i  50 aranymellékjutalom G y u l a i  P á l  „VörösmartyElet- 
rajza“ czímtt munkájának Ítéltetett oda, mint a mely a megszerezhető adatok legi- 
téletesebb és szorgalmasabb felhasználásával nyomról nyomra kíséri nagy költőnk 
fejlődését a magán és országos viszonyok közt, s ezzel a művelődésnek nagyon si
került pragmatikai rajzát állítja az olvasó elé; a költő hatását nem csak általában 
a magyar irodalomra és különösen a magyar költészetre, hanem a társadalomra 
is indokolja és jellemzi ; irodalmi történeteink egy kiváló korszakát mesterileg 
ecseteli ; mely munka tehát érintett jelességei által, az életrajzi munkák közt 
szinte első helyet foglal irodalmunkban.

Kelt Pesten a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagy gyű
lés éből.

Arany János,
titoknok.



V I I .

A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY MÁSIK NAGY-
JUTALMÁRÓL.

A Nyelv- és Széptudományi Osztály jelentése alapján az 1861 —1866. 
évkörre szóló n y e l v t u d o m á n y i  nagyjutalom T o 1 d y F e r e n c z  „A Ma
gyar Nemzeti Irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig; rövid előadás
ban “ czírnü munkájának, meiy 1864/5-ben jelent meg, Ítéltetett oda. E könyv a 
magyar irodalom történeteit úgy adja elő, hogy a második virágzás korát vagyis 
az új s legújabb kort jelentőségéhez képest bővebben tárgyalja. E munka az e 
mezőt hosszú évek során keresztül páratlan szorgalommal és megfelelő sikerrel 
mivelő tudósunk elméjének érett gyümölcse, minél jobbat ő rajta kivül más alig 
irhát. Nem csak a könyvészeti tudósítások folytonos teljessége, a milyennel a 
szerző rendelkezhetik, hanem a korok irodalmi sajátságainak helyes feltüntetése 
s az egyes Íróknak ott, hol szükségesnek látja, megfelelő jellemzése, s a világos 
szép és kedves előadás biztosítják e könyv becsét, mely tulajdonságainál fogva 
a legjobb tankönyvek közt is előkelő fog maradni.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.



V II I .

JELENTÉS AZ 1867-KI SÁMUEL-DÍJRÓL.

A Nyelv- és Széptudományi osztály jelentése alapján az 1867. évre szó
ló Sámuel -d í j  az 1867-ben nyomtatva megjelent nyelvtudományi értekezé
sek közül V a d n a y  L a j o s  „A magyaros szórendről44 czímü munkájának ítél
tetett, mely az annyira szükséges magyar szórendet világos szabályokkal igyek
szik meghatározni, s mely nem csak becses anyagot nyújt a tárgy helyes felfo
gására, hanem tudományos megfejtését is hathatósan elősegíti.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.



JELENTÉS A (ÍR. NÁD A S M  TA M Á S NEVÉT VISELŐ EPIKAI
JUTALOMRÓL.

IX.

A’gr. Nadasdy Ferencz úr által elhunyt testvére gr. N á d a s d y Tamás ne
vére alapított epikai (ezúttal 100 arany) jutalom a versenyző 5 pályamű közül a
IV. számmal s „Ezer)éve!a jeligével jegyzett A 1 m o s czímünek ítéltetett oda, mint 
melynek szerkezete műértelemmel van kigondolva, s alapeszméje : Álmos veze
tése alatt Árpádot a honfoglalás nagy művére megérlelni, egész biztossággal 
kivivé. Különös előnyei : a remek külső, melyre nézve irodalmunk első termékei 
közé tehető; a verselési ügyesség, s általában a szép, gazdag költői nyelv, melyet 
szerző a legnehezebb formákban is minden salaktól vagy ernyedéstől gondo
san megőriz.

A III. számú „L)e profundis4, jeligés P e r é n y i  czímü költemény, rész
beli jelességekért, d i c s é r e t e s  megemlítésre Ion méltatva.

Felbontatván a IY. számúnak jeligés levele, abból, mint szerzőé
S z á s z  K á r o l y

neve tűnt ki. A többi jeligés levél küldöttségileg megsemmisíttetett.
Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű

léséből.
Arany János,

titoknok.



X.

JELENTÉS A MARCZIBÁNYI PÁLYAKÉRDÉSRE VERSENYZŐ
MUNKÁKRÓL.

A Marczibányi (40 aranyos) pályakérdésre: „Fejtessenek ki azon elvek, 
melyek új szólásmódok alkotásánál szem előtt tartandók" stb. érkezett két pá
lyamű egyikének sem Ítéltetett oda a jutalom. Az 1. számú „Ezek azt sem tud
ják, hol tanultak nyelvet" stb. jeligés munka tájékozva sincs az iránt, mire kel
lett volna figyelmeznie, s nagy járatlanságot mutat a nyelvtörténetben ; 
a II. számú, melynek jeligéje Kisfaludy Sándorból van véve, mind a feladat kö
rüli tájékozottságra, mind a választott példákra, mind előadásra nézve megha
ladja ugyan az elsőt, a nélkül mégis, hogy meg lehetne koszorúzni a pályadíj - 
jal. — E szerint a jeligés levelek felbontatlanul tűznek adattak.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.



XL

JELENTÉS A  GOKOVE-PÁLYÁZATRÓL.

A G o r o v e-alapítványból kihirdetett következő pályakérdésre : „Mi 
befolyással volt az ó-classicismus a magyar költészetre u érkezett egyetlen dol
gozat a bírálók többsége véleményének alapján se kiadásra se jutalomra érde
mesnek nem Ítéltetvén, jeligés levele felbontatlanul enyészetnek adatott által.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.
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X I I .

JELENTÉS A HÖLGYALAPÍTVÁNYI AESTHETIKAI PÁLYÁ
ZATRÓL.

A Magyar Hölgyek alapítványából kitűzött e feladatra : „Fejtessék ki a 
S z é p a természetben, művészetben és életben “ versenyzett három pályamű 
egyike sem Ítéltetvén méltónak kiadásra vagy jutalomra, jeligés leveleik felbon
tatlanul semmivé tétettek.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből .

Arany János,
titoknok.



XIII.

A  F Á Y -A L A PITV Á N Y I JUTALOMRÓL.

A pesti első hazai Takarék-pénztár által F á y  A n d r á s  nevére tett ala
pítványból, az alapító levél értelmében kitűzött s 1500 forinttal díjazandó nem- 
zet-gazdaság-történeti pályakérdésre e g y  pályamű érkezvén, ennek, a Törvény
tudományi Osztály jelentése alapján, a jutalom odaitéltetett. Szerzője ugyanis a 
kitűzött kérdést helyesen fogván fel, azt kellőkép megoldani törekedett; mun
kájában az ország törvényeire, az országgyűlések törekvéseire, az azokon, va
lamint az élet terén mutatkozó nemzetgazdasági minden mozzanatra legnagyobb 
figyelemmel volt ; ritka ismeretséget tanúsít mind a bel-, mind a külföldi nem
zetgazdasági irók munkáival, s ezek becsét helyesen Ítéli meg ; szóval, a munka 
kétségen kívül helyezi, hogy szerző hosszasb idő óta és behatóan foglalkozik 
nemzetgazdasági tanulmányokkal, s a kérdést nem csak a múlt század végétől, 
hanem a legrégibb időktől fogva tárgyalván, irodalmunkra nézve valódi nyere
ség, mely nagy ösztönül és útmutatásul szolgálhat az ifjabb nemzedéknek a 
nemzetgazdasági tanulmányokkal való foglalkodásra.

Felbontatván a jeligés levél, abból
Kautz Gyula, egyetemi tanár

neve tűnt ki, mint szerzőé, kinek is a jutalom kiadása elrendeltetett.
Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű

léséből.
Arany János,

titoknok.
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JELENTÉS A SZTBOKAY-PÁLYÁZATBÓL.

XIV.

A néhai S z t ro  ka  y A n t a l  akad. r. t. nevét viselő alapítványból ki
tűzött jogi pályakérdésre „Kívántatik a jelzálogi és telekkönyvi rendszer ismer- 
tetése“ stb. versenyző két pályamű közül, a Törvénytudományi Osztály jelen
tése alapján, az I. számú s Constant Benjáminból vett franczia jeligéjű munká
nak Ítéltetett oda a 100 arany jutalom. Mindkét pályamű ugyan nemcsak meg
felel a hazai irodalmunk jelen állásához mért igényeknek, hanem ama tárgy 
iránt létező müveinkre való tekintettel, valamint az épen most folyamatban levő 
törvényhozási munkálatok szempontjából, irodalmi nyereségnek is tekinthető : 
azonban az első számú nagyobb rendszeresség és kimerítőbb előadás, jelesül a kér
dés anyagi oldalának is kellő kifejezése által versenytársát jóval fölülmúlja ; 
míg ez eredeti gondolkodásra mutató néhány új nézpont feltárásáért, szintén 
d i c s é r e t r e  méltó.

Felbontatván az I. számúnak jeligés levele, abból
Dr. Schitierer Gynía,

köz- és váltóügyvéd, kir. táblai fogalmazó és egyetemi magántanár neve tűnt 
ki ; a II. sz. pályamunka jeligés levele, a szerző önigazolhatása végett, felbon
tatlanul további őrizet alá tétetvén.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. marczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.



XV.

JELENTÉS A VITÉZ-FÉLE TÖRTÉNETTUDOMÁNYI PÁLYÁ
ZATRÓL.

A Vitéz-alapítványból hirdetett ily feladatra : „Számiáltassanak éld az 
erdélyi külön diaeták l540-igu versenyző két pályamű közül, a Történettudo
mányi Osztály jelentése szerint , az 1-so szám alatti inkább csak kellő forrásis
meret és kritika nélküli compilatio lévén, a Il-ik noha amannál jobb, és sok tu
dományos apparátussal van Írva, szintén nem fejtvén meg a feltett kérdést, kivált 
ennek jogi oldalát, másfelől körébe nem tartozó dolgokkal kelletinél többet fog
lalkozván, a jutalomra egyik sem érdemesíttetett. E szerint jeligés leveleik fel- 
bontatlanul átadattak az enyészetnek.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.

*



XVI.

JELENTÉS A VITÉZ-FÉLE TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYÁ
ZATRÓL.

A Vitéz-alapítványból közelebbi naggyülésen hirdetett pályakérdésre, 
mely a h a l t e n y é s z t é s  előmozdítását czélozza, öt versenyző pályamű közül, 
a 40 arany jutalom, az osztály jelentése alapján, az V. számú, Swiftből vett jel
igés munkának Ítéltetett, mint a mely a kitűzött kérdéshez szorosabban ragasz
kodik, s versenytársait különösen t e r m é s z e t r a j z i  szempontból, melyre a 
kérdés nagy súlyt fektet, mind fölülmúlja; mig a II. számú, olasz jeligés pálya
irat a kérdést á l l a m  g a z d a s á g i  szempontból, sikeresen fejti meg; sőt a IV. 
számúban (Jelige: Tőlünk függ minden stb. Széchenyi) a haltenyésztés t ö r t é 
ne t e  van adva, eléggé kimerítőleg és érdekesen. Az Osztály általában meg- 
jegyzi, hogy az 5 pályamű közt egy sincs, mely jól használható anyagban szű
kölködnék ; annálfogva az V. számút fenérintett előnyeiért jutalomra és kiadás
ra, a II. számút d i c s é r e t r e  és kiadásra, sőt a IV-ből a történeti részeket szin
tén kiadásra ajánlotta; mi, a szerzők beleegyezésének fentartása mellett, elfo
gadtatott.

Felbontatván az V. számúnak jeligés levele, abból
K riesch János,

kir. József-müegyetemi tanár neve tűnt ki; a II. és IV. sz. pályamunkák jeligés 
levelei, szerzők önigazolhatása végett, felbontatlanul további Őrizet alá, a másik 
kettőé, szintén felbontatlanul, enyészetnek adattak.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 18 68. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.



xvir.
.JELENTÉS A HÖLGYALAPÍTVÁNYI TECHNIKAI PÁLYÁ

ZATRÓL.

A Magyar Hölgyek alapítványából 1865-ben hirdetett pályafeladatra: 
„Készíttesssék a Mechanika alapvonalait előadó kézikönyv11 versenyző két pá
lyamű közül, az illető Osztály jelentése alapján, az első szám alatti s „Minden 
mit e földön41 stb. jeligés munka ítéltetett érdemesnek a kitűzött jutalomra. Mert 
ez, ámbár inkább physika mint erőműtani szellemben van tartva, de alapos, ábrái 
jók, nyelve egyszerű, szabatos és jó magyar, olvasása inkább élvezet mint fá
radság, s így, noha nem eredeti, hanem a szerző által megnevezett idegen munká
ból van átdolgozva, a Magyar Hölgyek alapítványának szellemében alkalmas a 
közértelmesség előmozdítására.

F elbontott jeligés leveléből
Dr. Bardocz Lajos

neve tűnt ki mint szerzőé. A II. számú, jutalomra s nyomtatásra nem érde
mes pályaműnek jeligés levele megsemmisíttetett.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.



XVIII.

JELEN TÉS A  VILLANYOSSÁGOT TÁRGYAZÓ HÖLGYALAPÍT
V Á N Y I PÁLYÁZATRÓL.

A Magyar Hölgyek alapítványából a „Villanyosság elméleti s gyakor
lati előadása^ czímen hirdetett pályázatra versenyző két pályaműnek egyike sem 
Ítéltetett méltónak a jutalomra. Az I. számúban (Qui bene distingvit stb.) meg
volna ugyan az alaposság, nyelve is jó, de tévesen fogta fel a kérdést, és hiányo
san, csonkán tárgyalta; a II. számúban alaposság sincs ; terjedelemre nézve egyik 
sem közelíti meg a kézikönyvre kiszabott ívszámot. Annálfogva jeligés leveleik fel- 
bontatlanul enyészetnek adattak.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márczius 17-ki nagygyűléséből.

Arany János,
titoknok.



XIX.

JELENTÉS A  HÖLGYALAPÍTYÁNYI EMBERTANI PÁLYÁZATBÓL.

A Magyar Hölgyek alapítványából hirdetett pályafeladatra : „Készít
tessék Embertan, természetrajzi tekintetben44 érkezett e g y  pályamunka, az Osz
tály jelentése szerint, se alakjára se tartalmára nézve nem ütvén meg a mértéket, 
miután a levél alakban Írott munka nem képez egy átgondolt egészet, s egyes adatai 
a tudomány jelen állása szerint nem helyesek, részére a jutalom ki nem adatott, 
hanem jeligés levele olvasatlan megégettetett.

Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. marczius 17-én tartott nagygyű
léséből.

Arany János,
titoknok.
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XX.

JELENTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÚJ VÁLASZ
TÁSAIRÓL.

Az Akadémia által e nagygyűlésen választott tagok a kővetkezők :
A N y e l v - é s  Szép t u d o m á n y i  O s z t á l y b a n  megválasztatott : 

Levelező taggá : B a r n a  F e r d i n á n d  múzeumi segéd őr.
A P h i l o s o p h i a i  O s z t á l y b a n :

Külső lev. taggá : P á l  J a n e t .
,, ,, ,, S t u a r t  Mi l i  J á n o s

A T ö r  v é n  y t u d o m á n y i  O s z t á l y b a n :
Tiszteleti taggá : H o r v á t h  B o l d i z s á r  1. t. igazságügyi minister. 
Levelező taggá: K e l e t i  K á r o l y ,  minist, osztálytanácsos.

,, ,, Ö k r ö s s  B á l i n t ,  minist, osztálytanácsos.
A M a t h e m a t i k a i  O s z t á l y b a n :

Rendes taggá : Vész  J  á nos  Á r m i n  lev. tag.
Levelező taggá : Dr. Ak i n  K á r o l y  akadémiai physicus.

A T e r m é s z e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b a n  :
Tiszteleti taggá : H a y  n á ld  La j os ,  kalocsai érsek.
Levelező taggá: Dr. B a t i z f a l v y  Soma,  orvos.

,, ,, Z s i g m o n d y  Vi lmos ,  bányamérnök.
Külső lev. taggá : Dr. C z e r m a k  Nép.  J á n o s ,  jénai tanár.

,, ,, ,, Dr. P a n c i c  Józse f ,  Belgrádon.



XXI.

A  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA Ú J JUTALOMTÉTELEL

A Nye l v-  és S z é p t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1 .

A gróf T e l e k y  József-féle drámái jutalomért 1869-re s z o m o r u j á -  
t é k o k  pályáznak. Csak valódi tragoediák^fogadtatnak el, a középfajok kizá
rásával. A verses forma előnyéül fog tekintetni a műnek, hason vagy közel 
hasonbecsü társak felett.

Jutalma száz  arany.
Határnap 1868. decz. 31-ke. — A jutalom 1869. márczius 19-én adatik ki.
A jutalmazott mű, előadásra, a Nemzeti Szinház sajátja leszen.

2 .

A gróf Karácsonyi - f é l e  drámai jutalomért 1870-re v í g j á t é k o k  
pályáznak. — A jutalom a viszonylag legjobb műnek csak úgy adatik ki, ha 
egyszersmind szini, drámai és formai tekintetben haladást tanúsítónak s ékké]) 
önbecsileg is kitüntetésre méltónak találtatik.

Jutalnia n é g y s z á z  arany.
Határnap 1869. decz. 31-ke. A jutalom 1870. márcz. 31-én adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona. Ha azonban a sajtóviszonyok 

oly változtával, hogy az irói tulajdon a színházak ellenében kellőleg védve len
ne, szerző 3 hónap alatt ki nem nyomatná művét: a kiadás joga 10 évre az 
Akadémiáé.

3.
H a r in a d s z  o r.

A mindennapi tapasztalás bizonyítván, hogy mióta a nyelvújítás jogo- 
súltsága kérdésbe többé nem vétetik, és irodalmunk, főleg pedig az időszaki sőt a 
napi sajtó is folytonos gyarapodást vészén, nyelvünk szükség nélkül más nyel-

8*
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vek phrásisai után képzett számtalan — a törzsökös magyar szólásmódoknál 
sem szebb, sem hatályosb, sem világosb, sem szabatosb — új szólásokkal 
árasztatik el, mi által a nyelv saját eredeti színezetéből kivétetik, a nélkül, 
hogy egyéb tekintetben nyerne :

Fejtessenek ki tehát azon elvek, melyek új szólásmódok alkotásánál szem 
előtt tartandók; s mutattassék ki számos példákban, mily káros befolyással volt és 
van, ez elvek mellőzése miatt, nyelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek hanyag 
vagy szolgai utánzása a nyelvújítás diadala óta.

Jutalma a M arczibányi-alapítványból n e g y v e n  arany.
Határnap 1870. márez. 31-ke.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

4.

Kívántatik A e s t h e t i k a i  k é z i k ö n y v  a miveit magyar közönség 
használatára. Kiterjedése 24—30 közép 8-r. nyomtatott ív.

Jutalma a Magyar Hölgyek alapítványából h a t s z á z forint.
Határnap 1869. szept. 30-ka.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

A T ö r v é n  y t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1.

Fejtessék ki fővonásokban az anyagi érdekek előmozdítására ezélzó 
egyesületek és intézetek állása, szervezete, és hatása a közgazdasági életre Eu
rópa müveit államaiban. Adassanak elő bírálattal kísérve, a müveit államok e 
tárgyra vonatkozó törvényei s intézkedései, s fejtessék ki ezeknek hatása az em
lített egyesületek útján eszközlött nemzetgazdasági fejlődésre. — Végre adassék 
elő, mi lenne teendő ez irányban hazánkban a törvényhozás részéről.

Jutalma a Pesti Hazai Első Takarékpénztár részéről, a ,,Fáy András ala
pítvány44 alapító levele értelmében, e z e r ö t s z á z  forint.

Határnap 1869. deczember 31-ke.
A jutalmazásra már kijelölt munka a szerző által legalább 500 példány

ban kinyomatandó, s a munka megvétele a közönségnek lehetővé teendő; ellen 
esetben a jutalom ki nem adatik. A munka a szerző tulajdona marad, ki abból 
három nyomtatott példányt a Takarékpénztárnak átadni köteles.



A MAGYAR TUD. AKAD. ÚJ JUTALOMTÉTELEJ. 6 1

2 .

Fejtessenek ki a házasságból eredő vagyoni jogviszonyok, mind a házas 
felekre mind a gyermekekre nézve, tekintettel a gyámság eseteire is. Adassanak 
elő azon elvek, melyek szerint hazánkban e viszonyok s általában az egész ár- 
va-ügy törvények és közigazgatási intézkedések által rendezendő volna.

Jutalma a S z t r o k a y  A n t a  1-alapítványból s záz  arany.
Határnap 1869. deczember 31-ke.

A T ö r t é n e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

1.

Kívántatik Erdély polgári alkotmánya s közjogi állapotának ismertetése 
1002-től 1540-ig, különös tekintettel Magyarországhoz való viszonyára.

Jutalma a V i té  z-alapítványból n y o l c z v a n  arany.
Határnap 1871. január 31-ke.

2 .

Mióta él nemzetünk mostani czímerével és színeivel? Voltak-e ezek élőt 
más jelvényei, s ha igen, melyek, s mi okból és mely alkalommal cseréltettek 
fel azok a mostaniakkal ?

Jutalma a G o r o v  e-alapítványból h a r m i n c z arany.
Határnap 1869. január 31-ke.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

A T e r m é s z e t t u d o m á n y i  O s z t á l y b ó l .

írassanak le azon módszerek, melyek a bor és must vegyi vizsgálatárat 
különösen a főbb alkatrészek meghatározására szolgálnak, oly népszerű modor
ban, hogy annak nyomán egyszerű segédeszközökkel a nem szakértő is képes 
legyen ezen meghatározásokat eszközölni.

Jutalnia a Vi t é  z-alapítványból n e g y v e n  arany.
Határnap 1869. junius 31-ke.
A jutalmazott mű az Akadémia tulajdona.
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ELÓLEGES MEGJEGYZÉSEK.

Munkánk közben, s közepette a heves politikai és irodalmi vitáknak, me
lyekben az önzés s önhittség uralg, s az, ki még némi tiszteletet táplál bármely 
tekintély iránt, gyávának, szolgalelkünek és nyomorultnak bélyegeztetik, kit 
erkölcsileg meg kelljen gyilkolni, gyakorta tépelödttink azon gondolattal, vájjon 
nem rejlik-e némi elbizakodás s kevélység azon merényletünkben, miszerint 
bizonyos rég elfogadott véleményeket megváltoztatni, a legkiválóbb tudósokat, 
megholtakat úgy mint élőket, helyreigazítani törekedünk ; kérdezők magunktól, 
vájjon nem vagyunk-e, bár nem akarva, magunk is megtámadva ez uralgó rák
fenétől ?

Érett megfontolás után a következő eredményre jutottunk :
Daczára az emberi természettől elkülöníthetlen gyarlóságoknak, fenáll 

hitünk a tudomány véghetetlen tökélyesűlhetőségébe és előhaladásába, ha csak 
egy megrögzött elme ki nem önti a gyermeket a fürdővel együtt. Hiszszük te
hát, hogy kik utánunk fognak jőni, kijavítandják a tévedéseket, melyek, mint 
bizonyos, művünkbe becsúsztak; ámde ép úgy kötelességünk, mennyire tehetsé
günkben áll, elődjeink tévedéseit helyrehozni, föltéve, hogy ne hiányozzék a 
szerénység zabolája, s hogy lelkiismeretesség vezesse munkánkat. Ne tegyük 
másokkal, mit nem szeretnénk, hogy azok velünk tegyenek !





A  SZEKÁLY I KÉZIRAT.
Egy a sztambuii szeiály könyvtárában létező állítólag spanyol kéziratról, mely magában fog
lalja állítólagos fordítását Aristoteles Politikájának, s mely valódilag több görög és latin irók 
olasz fordítása, találtatván benne I. Jusztinián nagy becsű óriási lovas szobra barna rézből, 
melyet 543-dik évben Ignatius építész készített, 1425-ben pedig Nimphirius festész lerajzolt.

1. §. Miután Prokesch-Osten nagykövet úr ő nagyméltósága ajánlása 
következtében azon ritka előnyben részesültem, a szerályban őrzött görög és 
latin kéziratokat a megkívántató kényelemmel kutathatni, csakhamar meggyő
ződtem arról, hogy az ekkoráig kitűnő szaktudósok által végbevitt nyomozások 
inkább csak alattomos természetűek valának, hogy azokra nem fordíthatták a 
kellő időt és figyelmet, vagy hogy, mi ugyanegyre megyen ki, e kincsek fel
ügyelői nem engedék nekik a szükségelt kényelmes időt, alaposan megvizsgál
hatni ezen, az idők viharából megmentett nagybecsű maradványokat.

A számos egyéb kéziratok közül az, melyről itt tudósítást fogunk adni, 
fényes bizonyítéka iménti állításunknak.

2. §. E codex bőrpapirból (pergamentből) van; 143 jó épségben meg
maradt levélből áll; a nagyobb s kisebb kezdő betűk mind színekkel festvék. 
A betűk alakja a gót nevezetű, mely a 14-dik században s a 15-dik elején volt 
használatban. A kézirat nagy 4-edrét nagyságú (22 centimeter szélességű, 29 
centimeter magasság mellett), s két hasábban van írva.

A Mordtmann tudor úr által 1850 és következő években a Philulogushan 
közzétett kézirat-jegyzékek, mint látszik, nem adnak tudósítást e kéziratról J). 
E szerint meglehet, hogy azon időben e codex még rejtekben tartatott.

Az első említés, melyet róla találtunk, egy nálunk másolatban meglevő 
jegyzékben foglaltatik, mely 31 szerályi kéziratról szól, miket a Magyar Tu
dományos Akadémia küldöttsége megtekintett, midőn ezelőtt két évvel Sztam- 
bulba jött Corvin Mátyás codexeit kutatni. A tudósítás e szavakkal van ki
fejezve : „Questo e lo proemio te la volgariça te lovra.“ Ez kétségen kivül a 
könyv szövegének első sora, mely így hangzik : „Quest’ e lo proemio de lo vol- 
gariçador de l’ovra.a *)

*) Ha csak nem értetik ez alatt a „Cataloniai kéeiratu, mely a Philolognsban említtetis.
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Magában a codexben találtatik egy papir-szelet, hír szerint Miller úr ke
zétől, ki, mint mondatik, 1863-ban a szerály minden kéziratait átvizsgálta, s ily
nemű jegyzeteket hagyott volna hátra a szultánok eme könyvtára valamennyi 
kézirataihoz. E papirszelet a következőket tartalmazza : spanyol kézirat a XIV. 
századból, spanyol fordítása Aristoteles Politikájának.

3. §. Habár szívesen elismerjük, hogy Miller úr éleselmüsége, az idő
szaknak, melyben egy kézirat Íratott, kitalálásában kitűnő tudóst jelez, és a fog- 
lalatróli Ítéletének helyességét bizonyítja : még is ki kell, sajnálva bár, nyilatkoz
tatnunk, hogy a mennyiben codexünket illeti, véleményét nem oszthatjuk. Való
színűleg e könyv nem bírt ő rá nézve elegendő vonzó erővel, s így alkalmasint 
csak felületesen vizsgálta meg azt, mert máskülönben e tévedésbe nem esik vala.

A nélkül, hogy el akarnók véglegesen dönteni a nyelvkérdést, úgy lát
szik nekünk, hogy ez az olasz, melyet oly különböző módon beszélnek az ország 
különböző városaiban, s mely ama korban annyira különbözött a mostanitól. 
Ide igtatunk egy példányt a müvünk végén találtató Cassiodor tizenkettedik 
könyvéből : „No e alguna si grande signoria la quai possa tor de bocha deli 
homeni la qualitade de la forma soa bona o rea cossesia.“ Ennyit a nyelvről, s 
a mi Aristoteles Politikáját illeti, abból egy szó sincs benne. Igenis benne van 
Aristoteles Ethikája és (hamis?) párbeszédek Aristoteles és Nagy Sándor közt a 
kormányzás módjáról. A többi szöveg egészen más valami, mint alább látand- 
juk, midőn a szerző maga által munkája végéhez csatolt tárgymutatót lemáso- 
landjuk *).

Azóta Newton úr, a londoni Múzeum hírneves ügyelője is megvizsgálta 
e kéziratokat. Ámbár ő volt, ki sztambulbani mulatása alatt nekünk megtörte 
az utat, s annyira megtisztelt, hogy felkeresvén egy ízben magával vitt : nem 
mondhatjuk mégis, ha vájjon megtalálta-e az igazat kéziratunkra vonatkozólag.

4. §. Miután mi is részünkről végig vizsgáltuk az egész codexet, meg
találtuk az irat végén, azaz a 143-dik levélen s annak másik oldalán, a követ
kező tárgymutatót, melynek hű másolata az eredetinek változékony helyesírá
sával itt következik :

Qui si começa le rubriche del libro sovrascrito.
Quest’e lo proemio de lo volgariçador de l’ovra
Questa e una responsion laquai fe Aristotel principe de li iilosofi ad 

Alexandro Re de Macedonia e lo começamento de l’ovra de lo 
libro che si apelado de li reçimeti de li segnori.

1) Talán nem lesz itt helyén kiviil felidézni Cári egy jegyzetét, melyet Carlyle, Memoir rela- 
ting to the European and Asiatic Turkey czímü munkájában (London 817. 178 s köv. 1.) olvasunk, a 
hol mondja, mikép a szerályi könyvtárban meglelte Ari tételesnek elveszett 150 noh reia i-t arab for
dításban Theophrast müveihez csatolva. Ámde minden kutatások daczára mindekkoráig nem sikerült sen
kinek e fontos kincset — vazy ábrándot — arait nyelven uiegtal- lui. Mi nem leltünk ott mást, mint egy 
arab Theophrastot, melyhez egy Dioscorides van csatolva csinos ‘stvényekkel.
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Lo primer libro del capitol.
De le maniere de li Re e de largeça e de avaricia, contra la prodiga- 

litade laquai e desordenada largeça.
Lo segondo libro del primer capitol ;
r> terço ,
„ quarto ,
„ quinto j

sestoj j  j j  j j  j j  j j

Qui si comença lo primer libro de l’etica da Ristotile.
„ segondo

jj jj

jj jj

„ terço 
„ quarto 
„ quinto
jj sesto

(fol. 55.) 
(fol. 58.) 
(fol. 61.)

(fol. 82.)

(fol. 85.) 
(fol. 87.) 
(fol. 90.) 
(fol. 96.) 
(fol. 98.) 
(fol. 102.) 
(fol. 104.) 
(fol. 105.) 
(fol. 105.)

(fol. 106.) 
(fol. 108.) 

109.

„ septimo 
„ octavo 
„ noven 
„ decimo 
„ undecimo 

Le didascole di Cato Magno.
Li amaistramenti de Aristotel dadi ad Alexandro Re.
Li adovraniëte de la vestude.
De iustiçia, de prudëcia, de tëperàça de fortitudene.
Seneca de forma, de vita e i primera de prudencia de magnanimitade, 

de continencia.
Recapitulación de le quatro vertude morale.
Seneca a lucil de forma e de istituciô morale.
Seneca in lo libro de beneficij.
Seneca in le epistole màdate a lucil.
Seneca in lo libro mandato a Néron Cesaro.
Tubo de amicicia. Tubo i li sermon.
Tulio de oficij.
Seneca i le epistole tramesse a San Polo.
Seneca de remedio de la aventura.
Seneca in lo libro che si apelado trajedia Troades.
Seneca de fedra ed ipolito.
Seneca in lo libro de povertade.
Seneca de divina providencia.
Seneca in lo libro mandado a la nobel Marcia.
Seneca in lo libro de beata vita.
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110. Seneca de brevitate vitae.
Seneca in lo libro de le question naturale. 
Tulio in le retborice.

(fol. 111.) Tulio in lo libro de senectute.
112 .

112.

113.
fi

114.

ff
115.

ff
116.
117.
118.

ff
119.
121 .

Tulio in lo libro de la natura de li Dei. 
Seneca in le trajadie de Hercules.
Seneca in la trajadie Thebeis.
Seneca in la trajedia Tiestes.
Seneca in la trajedia Jocasta (Oedipus?) 
Seneca in la trajedia de Medea.
Seneca in la trajedia de Agamenón.
Seneca in la trajedia de Otavian.
Consiio de Seneca dado al Re Nerón.
La responsion de Néron a Seneca.
Seneca in la trajedia de Hercules (Oetaeus?) 
Notabilitade de decretale.
Capitolo de iudiciis.
Rególe de Raçone.
Nobilitade de leçe.
Lo primo libro de Casiodoro.

ff segondo ff ff ff

ff terço ff ff ff

ff quarto ff ff ff

ff quito ff ff V

ff sesto ff ff ff

ff septimo ff ff ff

ff octavo ff ff ff

ff noven ff ff ff

ff decimo ff ff ff

ff undecimo ff ff ff

ff duodecimo ff ff ff
Recomedacion a la divinitade142.
Similitudene de l’ovra e finale conclusione. Amen.

5. §. Nekünk úgy látszik, hogy a nyelv formái, felváltva egymástól kü
lönbözők, gyakorta rokonságot árulnak el a spanyollal, azonban más alakzatok, 
mint például „homenia „hombres** helyett, inkább az olasz nyelvre utalnak, 
mely ama korszakban némely tartományokban inkább a spanyolhoz közeledett 
más alakzatokra nézve. Különben is az, ki a fordítást vezette, anconai volt, a 
mint ezt bizonyítja a kézirat utolsó, 145-ik levele második oldalán lévő jegyzet, 
melynek kézmását a II. tábla 2-ik ábrájában adjuk.
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6. §. Szavai ezek : „Johannes Darius scripsit atramento, Nimphirius pin
xit, Kiriaco Anconitano ad scribendum adducto.a

Vájjon nem készult-e e kézirat Gralatán a genuai gyarmat több egyénei 
által, mely gyarmat annyira össze volt vegyülve különböző nemzetekkel, s még 
mai nap is spanyollal vegyes olasz nyelven beszél ?

Ugyan e jegyzet a Miller űr által sejtett időszakot is megváltoztatja. 
A munka szükségképen 1440-ik év felé volt írva. Igaz ugyan, hogy se Johan
nes Dariust, se Nimphirius festészt nem ismerjük, s csupán feltehetjük, hogy 
mind ketten a görög nemzethez tartoztak, legalább Nimphirius. De az utolsó 
helyen megnevezett anconai Kyriak eléggé ismert személyiség, mint előfutára 
az irodalom újjászületésének, mint régész és utazó. Először is a tudósítások, 
melyek a könyvtárak hiánya miatt Sztambulban szükségkép soványak ma
radtak , ránk nézve a Sinner által kiadott Bondelmonte egy szövegrészletére 
szorítkoznak, mely Cornel. Creta Sacra I. 37—42 lapjaira hivatkozik. Utóbb 
Wolf tudor úr, a bécsi cs. k. könyvtár őrje, és Guillelmetto áldozár úr Rómában 
szolgáltattak bővebb tudósítást, melyet képessé lettünk kiegészítni a könyv
tárunkban lévő Tiraboschi, Storia délia Letteratura Italiana I. 115-ik s követ
kező lapjai által.

Kyriak vagy Cirjék a Pizzicolli családból, Anconában született 1391-ik 
év körül. Kilencz éves korában az utazási vágy Velenczébe vitte őt nagybátyjá
hoz, kivel Ferrarába ment bámulni Ferencz herczeg nagyságát s fényét. Onnét 
kis időre az anconai tanodába tért vissza. Mint 12 éves fiú nagybátyját újabb 
utazásra kísérte Nápolyba és Calabriába. Tizennyolcz éves korában valami Pierre 
nevűnél a kereskedési pályára lépett, s ez a gazdája két évvel később megbízta 
őt kereskedőháza vezetésével. A köz becsülés, melyben állott, indok volt arra, 
hogy a törvényesen meghatározott kort megelőzőleg senatorrá választassák. Hu
szonkét éves korában második írnok minőségében találjuk őt egy Egyiptomba 
vitorlázó hajón. Ekkép látta Alexandriát, az ázsiai partokat, Cyprus és Rhodus 
szigeteit; visszatér azután más hajón, meglátogatja Szicíliát, hova egy vihar veté 
hajóját, s onnét másodszor utazik Alexandriába. 1414-ben segíti megvédni An- 
conát Galeazzo Malatesta támadása ellen. Mellőzzük újabb utazásait Palermóba 
s Velenczébe, hogy első Sztambulbani mulatásához érjünk, hol őt 1418-ban 
október 7-én találjuk (ekkor 27 éves volt). E székváros pompás emlékeit bá
multa, meglátogatta Palaeolog Manuel császárt, kutatott a palaeologi könyvtárban 
és e kíváncsisága kielégítése után visszatért Anconába. Innét Pólába ment az 
lstriai partokon, és 1421 körül kincstárnokul (quaestor) neveztetett az anconai 
kikötő helyreállításánál. Ez idő alatt folyvást miveié a számtant és a szépiro
dalmat. Lángelméje által az első forrásokhoz vonatva, Dante olvasása az Aeneis 
felé, Virgil Homer felé ragadá, s nem sokára a latin s görög nyelvet alaposan 
ismerte. Ismereteit tökélyesbíté keleten 1426 — 27 — 28-ban, mely három év alatt
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fölváltva Cyprus, Konstantinápoly, Rhodus, Beirouth, Damaskus, az archipelagus 
szigetei, Gallipoli, Cyzique és Mityleneben időzött.

Ötödször látogatá meg a keletet 1434 és 1435-ben. 1441-ben ötvenéves ko
rában Florenczben kiadá Itinerario-fót, és 1445-ben utólszor utazott keletre. Halá
lozási éve bizonytalan, úgy látszik azonban, bogy néhány évvel 145 7 előtt hunyt el.

Ha kéziratunk a szerző Konstantinápolybani időzése alatt készült, mint 
ez valószinü is, akkor úgy látszik 1418 és 1426 közt kell választanunk. Wolf 
tudor úr szerént, Tiraboscbi becses tudósításait Kyriak utazásából merítette, 
mely Florenczben 1742-ben Mehus által tétetett közzé, élőbeszéddel megtoldva. 
Azok, kik Kyriakot csalónak, tényeket költőnek stb. hirdetik, elfeledik, bogy 
ama korszak a régészet gyermekkora, s hogy készülve kell lenni benne több 
tévedéseket találni mint mai időnkben, hol mégis a tudomány legfőbbjei is nem 
ritkán rászedetnek ügyes hamisítók által.

7. §. Ami e codexben leginkább megragadta figyelmünket, az egy lovas 
szobor rajza vagy festvénye. Jelen művünkhöz csatolva annak tökéletesen bű 
képmássá! adjuk (I. tábla, 1-ső ábra). Kérdés, minő szobor ez?

Van a festvénybe foglalva egy fölirás, mely így szól : FON(S) GLO
RIAE PERENNIS THEODOSI(VS). Egy papírszelet magában foglalván egy 
rövid jegyzetet görög nyelven oly kézírásban, mely a tizenhetedik századot lát
szik elárulni, ezt mondja : „töv nivavádiov or eyQayjev öt tov 'AgigoztXovg nyög dr¡ 
öt] o r¡yóvpaiu, az az : „a kép, melyet festett, Aristotelesé, mint hiszem.u Meg
jegyzendő, hogy e szó 'Agigozélovg majdnem egészen ki van törülve, s helyette 
'Altjává gog téve (lásd II. tábla, 4. sz. a.).

E szerint úgylátszanék, miszerint választanunk kellene Aristoteles, Sán
dor és Theodóz közt.

A mi Aristotelest illeti, úgy hiszszük, hogy szükségtelen mellette meg
állapodnunk. Sándor ezzel a föveggel és a kereszttel tetézett földtekével kezé
ben, csaknem ép oly nevetséges volna. Marad tehát I. Theodóz, kinek, mint 
mondják, létezett egy szép ezüst lovas szobra az Augusteon terén. Ez a szobor 
7400 fontot nyomott, és I. Jusztinián által ledöntetett.

Valamennyi iró : Du Cange, Bandouri, Constantiniades, Byzantios stb. *) 
ír ez ezüstből készült lovas szoborról, mely Nagy Theodózt ábrázolja. Mind- 
azáltal, ha azt vizsgáljuk, a mit erről a kútfő rrások mondanak, inkább el veté n- 
dőnek, mint elfogadandónak Ítéljük e véleményt.

Azok, kik Nagy Theodóznak. egy ezüst szobrát emlegetik, nem mondják, 
hogy lovas szobor volt, s kik lovas szobrot emlegetnek, nem mondják, hogy az 
Nagy Theodózé, vagyis inkább világosan azt állítják, hogy az I f jú  Theodózé 
volt; az egyetlen lovas szobor barna rézből a bika-téren (forum tauri) majd

l) Labarte, becses uniukája 36. lapján, mely a konstantinápolyi palotákról értekezik, óvatosb 
volt, s elkerülte a lovas szót.
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Józuéénak, majd Bellerophonénsk, majd Nagy Thcodózénak, majd pedig Hadrián 
császárénak mondatik.

Felesleg kedvéért, íme mit mondanak az írók:
8. §. A. A forum Milium- vagy Augusteumon egy gyalog szobor ezüst

ből, melyet Arcadius emelt és Justinián ledöntött.
Marcellinus (végzé történetét 534 körül).
[Anno decimo quarto Theodosii Augusti] columna haud longe ab ecclesia 

constituta est, quae argenteam Theodosii Magni statuam ferens, hactenus con
templatur.

9. §. Zonaras (1150 körül) 52. lapon:
Μετά γε μεν το έπταχαιδ εκατόν έτος τής βασιλείας αυτού (τον Ίουςινιανού) 

και ô X ίο V δ μύγας, υς εν τω προαύλιο) τού μεγάλου ναού χαΐλίδρυτο, τετελείωται, 
εφ>' ούπερ οϊχείον α ν δ ρ ι ά ν τ α  έ φ ι π π ο ν  αυτός ο βασιλεύς άνεςήλωσεν, εν&α πριν 
έτερος ίςατο χιών τού μ ε γ ά λ ο υ  Θεοδοσίου,  φέρων ς ή λ η ν, εξ α ρ γ ύ ρ ο υ  
πεποιημένην, παρά τού εκείνου παιδδς Άρχαδιού, έϊλχουσαν ςα&μον λ ί τ ρων  
ε π τ ά  χ ι ς χ ι λ  ίων τ ετ  ρ a κ,ο σ ίων. και χ a & ε λ ώ ν εκείνος μετά τού χίονος, χαϊ τδ 
άργ υρον  άφελόμενος ,  τον νύν ορωμενον μετά τής οικείας ςήλης άνήγειρε κίονα.

10. §. Codinus(1087 körül) de signis Constantinopolitanis a 21-ik lapon:
Πλησίον δε τής άψίδος τού Μιλίου (Augusteum) ζηλη εςιν έ φ ι π π ο ς

Τραϊ ανού ,  χαϊ πλησίον αυτού έ φ ι π π ο ς  ζήλη Θεοδοσ ί ου  τ ού  μικρού.
A  ρ χαδι ού  ú¿ τσύ υιού Θεοδοσίου,  χαϊ A  δ ρ ι αν ού πλησίον τής ςήλης 

Θε οδοσ ί ου  τ ου  με γ άλου ,  ά μφ 6 τ ε ρ ο ι έ φ ι π π ο ι  ίςανται, εν τοίς τού Ταύ
ρου μέρεσι πλησίον του χίονος χάτω&εν.

Ε szerint két lovas szobor lett volna az Augusteumon, egyik Trajáné, 
a másik II. Theodózé, és két más, szinte lovas szobor ; de a bika-téren (forum 
tauri), mai Seraskieraton), egyik Hadriáné, másik Arcadiusé, s ugyanott egy má
sik nem lovas, Nagy Theodozé, mert ellenkező esetben mind a három lovas lett 
volna s nem άμφότεροι. Egyébiránt Cedrenus Hadriánét is az Augusteumra 
helyezi, s alább látandjuk Suidas munkájából az egész czikket, ki azokat a Mi- 
liumra (Augusteumra) helyezi.

11. §. Ugyancsak Codinus azt mondja 36. 1. D.
Tv δε τω μεγάλο) (vagy más szigorúbb olvasás szerint λεγόμενοι) Μιλίω 

Θ εο δ οσίου ςήλη ίςαται εφ ί π π ο υ  χ αλ κού ,  καϊ εν τή Χ^ρϊ μήλον και 
ήλ οε ι δ  ές τ ι  ς ε φανούν  ά ν δ ρ ο ε ί χ ε λ ο ν  άγ α λ μ α  ε χον τ ος ,  ήν άνεγειρας 
τή πολει πολλά σιτηρέσια δέδωχεν.

A cod. Reg. 2. Bandurinál ugyanezt mondja, míglen a konst. régiségek 
névtelen szerzője Bandurinál az alávont szavak helyett ezt az egy szót χρα- 
τούντος teszi.

Ha ezt a helyet alaposan vizsgáljuk, mely isten tudja honnét van ki
szedve, és nem tudni mikor írva, először is bizonytalan, vájjon Nagy Theodóz-

2 *
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nak egy szobráról akart-e szólni, azután egy lovunk volna barna rézből a nél
kül, hogy tudnók miből volt a lovas. A sajátságosán festett győzelem (Victoria) 
a tekén állott volna, megkoszorúzván antik mód szerént a lovast, mely körül
ményről Banduri névtelen írója hallgat.

12. §. Suidas (1050 körül) ex recens. Imm. Bekk, Theodóznak ugyan e 
szobráról beszél, először ad vocem Μίλιος.

οτι εν rrj καμάρα τον Μιλίου ςήλαι ίςανται Κω ν ς α ν τ ί ν ο υ  και Ελ έ ν έ ς '  
εν&α και ς αν ρ 6 ς, και ή Τν χ η της πόλεως  και εν τω αυτιά μιλίω Σοφίας, της 
γυναίκας Ίουςινιανοΰ, και Αραβίας της Iλυγατρός αυτής, και Ελένης της ανεψιάς 
αυτής. A  ρκ ad ίου τε καί Θεοδοσί ου  τ ού  υ ιοΰ αυτόν, πλησίον Θεοδοσί ου  
τής ζήλης έ φ ι π π ο ι  άμφότ ερο ι .  Még egyszer : άμφότεροι, tehát Nagv Theo- 
dózé ló nélkül.

És sub voce Θεοδόσιος βασιλεύς Ρωμαίων ο μικρός. Miután rövid életirá- 
sát befejezé, új sorban azt mondja :

οτι εν τω μιλίω Θεοδοσί ου  ϊςαται ζήλη ε φ" ί π π ο ν  χαλκή,  ήν άνεγείρας 
πολλά σιτηρέσια τή πόλει εχαρίσατο. Azután helyes ítélettel hozzá teszi : Ζητητέον 
δε οποί ου  Θεοδοσίου.

Bizonyos, hogy Suidas több hitelt érdemel, mint a zavart böngésziró 
Codinus. Tisztán mondja azt is, hogy a ló és a lovas barna rézből voltak, s 
ámbár a μίλιον fejezet alatt világosan mondá, hogy ez a lovas szobor ifjú Theo- 
dózé, már a Theodóz fejezet alatt kevésbé határozottan nyilatkozik, s hozzá te
szi : meg kellene vizsgálni, melyik Theodózé ?

13. §. Az anthologiában létező epigramm kétségkívül Theodóz egy ilye
tén lovas szobrára alkalmazandó. Azt értjük belőle, hogy e szobor felette magas 
állást foglalt el, s hogy magasról a tengert nézte. Az epigramm így szól :

"Εχ&ορες άνιολίη&ε φαεσφόρος ηλίος άλλος 
Θεοδόσιε, ΰνητοϊσι πόλον μέσον, ηπιό&νμε,
Ωκεανόν παρά ποσσιν έχων μεζ άπειρον η Γαϊην,
Πάντοχλεν αίγλη εις χεχορν&μενος αγλαόν ίππον,
Ρηϊδίως, μεγάθυμε και έσσνμενον χατεφνχον.

Ugyanez lefordítva :
Keletről kelsz, mint egy másik fényes nap,
Teodóz, ki az egek közepén vagy, jó akaratú a halandók iránt,
Lábadnál a tenger és a végtelen föld 
Környezve minden felöl dicsőségtől s fénytől,
Könnyűden s bátran zabolázol egy szép lovat, bár ellentáll is az.

Azt hihetnők, hogy az epigramm szerzője a μίλιον szobrát érti, s hogy 
e szerint ez II. Theodóz l), mert I. Theodóznak egy szobra ott létezett, a mint

^Banduri i. h. 505.1. ezt az epigrammot ezintén Π. Theodóznak egy lovas szobrára alkalmazza.



JÜSTINIÁN LOVAS SZOBRA. 13

kimutattuk, de ezüstből s nem lóháton, s épen ez volt az, melyet Justinián le- 
rontatott és beolvasztatott ’).

B. Másik szobra I. Theodóznak ezüstből s gyalog, a bika-téren.
14. §. Volt a bika-téren (vagy Teodóz-téren) egy másik hasonló szobor 

ugyancsak ezüstből, ez sem volt lovas szobor, és csigádad (spiral) oszlopon 
nyugodott. FölálHttatott 394-ben (Chron. Alex.), s miután a szobor Zénó alatt 
480-ban földrengés által ledöntetett (Marcellin. Theophan. és Cedrenus), Anastáz 
Dlcorus császár helyére 506-ban saját szobrát állíttatta föl barna rézből, mi 
végre Nagy Constantin több emlékszobrát beolvasztotta. (Marcellinus, Zonaras, 
Malal, Theophan, Cedrenus és Banduri (505. lap).

C. Másik, kétséges, lovas szobor barnarézből a bika-tér (forum tauri) 
közepén.

15. §. A byzanczi történetírók még egy másik barnarézből készült lovas 
szoborról emlékeznek, mely minden figyelmünkre látszik érdemesnek ; azonban 
előre figyelmeztetnünk kell olvasóinkat, mikép a középkorban épen azon idő
szakban, midőn e történetírók nagyobb része élt, a polgárisodás, a tudomány, 
a komoly tanulmányok, és a képesség valamely dolog felett ítélni s azt elbe
szélni, mind inkább alább szállott. A tanultság a szentirás olvasására szorítko
zott, s a helyett, hogy az emlékek s azok története nyomoztatott volna, azokban 
nem gondoltak felismerhetni mást, mint bibliai vagy netalán hősi alakokat, 
vagy végre jövendőre szóló jóslatokat.

16. §. E szerént létezett a bika-tér (forum tauri) közepén egy lovas szo
bor hasonló Nimphirius rajzához, mely kelet felé tekintett, jobb kezét délnyugat 
felé, azaz I. Theodóz szobra s az azt csigaszeruen (spiral) környező domborművű 
alakok irányában emelte ; vagy pedig e jobb kéz a város nagyobb zöme felé 
volt irányozva, vagy végre, ha úgy akarjuk, a nap felé, midőn lementéhez kö
zeledik. Bal kezében egy tekét tartott. Felírást, mely megmondja kit ábrázol, 
nem hordott magán, hanem a lónak bal lába körmében (vagy alatta ?) volt egy 
térdelő, szőrös köpenynyel takart barbár kicsi ábrája. A latinok ezt a szobrot 
lerontották 1204-ben Konstantinápoly bevétele alkalmával. Már most e szobor, 
némelyek szerént Bellerophont ábrázolta, mások szerént Josuét ; egyik iró azt 
hiszi, hogy ez Nagy Theodóz, másik azt, hogy Hadrián, mig mások azt, hogy 
valamelyik császár.

Cedrenus (1087. körül) hist. comp. 566. lap 4. sor (P. 323 B.).
(Nagy Teodóz uralkodása alatt).
Ότι τον τον T áv  g ον κίονα εζΐηοεν ο μεγας Θεοόόοιος τρόπαια και μάχας 

εχοντα κατά άΣ κν & ώ ν κα\ βαρβάρων  τον αντον' εχει όε οντος ενδο&εν και οδόν 
άνω (ρέρονοαν.

1) Lásd a munka végén lévő pótlékot, mely egy új fölfedezésről ad számot, s ezen állításunkat 
megerősíti.
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/

íme ez a csigádad oszlop az ezüst szoborral felette, melyről már szól
tunk ,* azután hozzáteszi Cedrenus ezeket :

καί ο κατά τό άμφοδον δέ εςώς ιππότης έςιν ο μέγας Θεοδόσιος, χεΐρα τείνιον 
δεξιάν 7τρός την πόλιν, και δεικνύς τα εγγεγραμμένα τώ ςύλω τρόπαια.

18. §. Még Cedrenus egy kevéssé bírja a történet szellemét, de íme más 
írók, kik egész másként nyilatkoznak,

Codinus (1450 körül) de signis Cp. ed. Bonn. 43. 1. (ed. P. 24 B.).
υπερθεν δε τών περιβλέπτων μεγάλων κιόνων των τετραδιοίων, μέσον δέ της 

αυλής, έςιν έφιππος ον οι μεν λέγουοιν 7η ο ο ύ ν τον  Ναυή,  έτεροι δέ τον Β ελλε-  
ροφόντ  η ν' ήχθη δε από τής μεγάλης Αντιόχειας' τό δέ τετράπλενρον τον εφίππου 
τό λιθόξεστον έχει εγγεγραμμένας ίς ο ρ ίας  τών ε σ χ ά τ ω ν  τ ή πόλει ,  τών Ρωσ- 
οών μελλόντων πορθεϊν την αυτήν πόλιν' καί το ε μ π ό δ ι ο ν  α ν θ ρ ω π ο ε ι δ έ ς  
χαλκούργημα βραχύ παντελώς και δεδεμένον γονυκλινές έχει' ό πούς ο ενώννμος τον 
Ιππου ]) και άντός σν]μαίνει ότι εκεΐσε ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν  έςιν.

Lambeck (egy jegyzetben) azt tartja, hogy a talapzaton felírások és 
alakok léteztek, melyeket Codinus jóslatkép magyarázott a muszkák jövetelére. 
Mi azonban egyikét sem hiszszük. Codinus nem foglalkozik fölirásokkal, hanem 
alakokkal, melyeket különben ott soha sem látott, miután azokat már 250 évvel 
előbb a latin keresztesek lerontották. Ugyancsak Lambeck az, ki Codinus le
írásából , összehasonlítva az itt alább idézendő Nicétaséval, valamely római 
császárt gondol felismerni.

19. §. Nicetas Chômâtes (f 1216.) Urbs capta Ed. Bonn. 848. 13. 
(P. 413. B.).

Oi δέ γε Λατίνοι, και τά πάλαι αδονμενα ςοιχειώδη τής πόλεως φυλακτήρια 
και κατά τείχος και τάφρον προςεξευρήματα τοϊς κατ αυτής ξνγτάττουσι φάλαγγας 
και λόχους καθίζουσι δυσμένεσιν (ει δέ καί αληθώς, ονκ έχω λέγειν σαφώς) καθεί- 
ρειν εγνώκεσαν, καί τούτων μάλιςα όπόσα κατά τού σφών άνεςηλώσθαι γένους έμάν- 
θανον οθεν μεθ' ετέρων άνδρείκελοιν εκ χαλκόν πεποιημένων, ο τών προτέρων κα- 
τενήνεκται βάσεων καί πνρί παρεδόθησαν, ουδέ την ε μ π ρ ό σ θ ι ω ν  ε ύώνυμον  
χ η λ ή ν  τού 'ίππον άπεριέργαςον έίασαν, ος επί λίθινου λενκδυ τετράπλευρου κατά 
τον λεγόμενον Ταύρον χ α λ κ ο ύ ς  ίςάμενος ηρωικόν  τινα τήν ίσχύν άνδρα καί τό 
είδος άξιοθέατον επί τών νοίτων όχεί, μηό' αυτός άπέχων τού άγασδαι διά τήν επί 
πάσι τής τέχνης άκρίβειαν, όλο φ άλα ρ ο ς, φρ ι μάσσων ,  καί τό ούς άνιςών ως 
προς σάλπιγγα, τούτον οι μέν φασιν είναι ΊΊήγ ασ ον, καί τον αναβάτην Β ε λ λ ε ρ ο- 
φόντην ,  οι δέ τον 7ήσουν  τού Ναυή ότωδή επικαθήμενον ίππο)' καί δήλον είναι 
τον άνδρα τή διασκευή τού είκάσματος προς τήν άρματηλασίαν \ή λί ον, καί τον 
δρόμον τον σεληναίον τήν δεξιάν χεϊρα εκτεινοντα, ως ςαϊεν τού πρόσω χωρεϊν, καί 
σ φ α ι ρ ι κ ό ν  εκ χαλκού σχήμα τω κοίλω τής λαϊας χειρός νπανέχοντα.

0 Sic. Cod. Vat. quod vulgo μεγάλον legitur.
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àVαμοχλέυσαΐτες τοίννν ραιςήρσι το π έ λ μ α  το ίππειον, άνθ’ρωπόμορφον 
εύρίσκουσιν ένδαλμα υποκείμενον, πλείονως είκαζον εκ τον των Βουλγάρων τινα γέ
νους, ες το διαμπερές εληλαμένον ήλοι καί μόλυβδοι πάντη κατειλημμένον, ή γούν 
Λατίνον διατυπούν, ώςπερ δη καί πάλαι προς των όλων διαπεφήμιστο.

Καί το μέν τη των άργνρογνώμων χωνεία κα&ίεται όίρπερ καί τον εν τω 
Ταύροι επί τ ρ α π ε ζ ο ι δ ο υ ς  βάσεοις έφιππον Ιςάμενον άνδρα τον ηρωικόν το είδος 
καί το μέγεθος άξιάγαςον. Είναι ούτος ελέγετο παρά μεν ενίοις Ιησούς 6 τούΝαυη, 
τεκμαιρομένοις τον άνδρα τη  προς ήλ ι ον  ε κ τ α σ ε ι  τ ή ς χ ε ι ρ ό ς  ήδη της 
προς δύσιν πορείας εχόμενον καί την κατά Γαβαών ςάσιν οίονεί επιτασσοντα, ως δε 
εδόκει τοίς πλείοαιν, ό εν τη νησω τού Πέλοπος γεννηθείς καί τραφείς Βελλερο-  
φ ό ν τ η ς  Ώε γ άσ ω έπικαθ'ήμενος' ήν γάρ ο ίππος ά χ άλ ι ν  ο ς, όποιος ό Πήγασος 
παραδιδοται, άνετα κροαίνων κατά πεδίων καί πάντα αδοζοίν αναβάτην ιός πτηνός 
άμα καί πεζός φερόμενος.

Άλλα καί φήμη παλαίφατος εις ήμάς διαβαίνουσα τοίς των απάντων ενέκει- 
το ςόμασιν, εν τω έμπροσ&ίω τού ίππου τούδε λαι ά χ η λ ή  άνδρείκελον κεύ&εσ&αι, 
τισί μέν εκ τού των Β ενετ ικ ών γένους τίνος είναι παραδιδόμενον, άλλοις δ' ετέρου 
των μη εν σπονδών 'Ρωμαίοις έπιζεφυρίων ε&νών ή καί των Βουλγάρων ενός.

ΙΊολλάκις ούν ο τής χηλής επεποιή3~ε άσφάλισις εις το πάντη άφωρατον ων 
ήδετο κρνπτειν ενδο&ι* κατατεμαχισ&έντος δέ του ίππου καί σύν τω αναβάτη παρα- 
δοίλέντος π υ ρ ί  ενρηται καί τό εν τ  ή οπλή τού ίππου ε ν τ υ  μβ ευ ο μεν ον χ αλ
κή ρες έ ν δ α λ μ α  καί ήν περικείμενον χλαίναν οποίαν των θρεμμάτων τά έρια  
πλέκουσív’ ολίγα δετών επ αύτω πεφρασμένων οι Λ α τ ί ν ο ι  φροντίσαντες πυρ ί  
καί  τ ο ύ τ ο  ε ν έ β αλ ον.

20. §. Nicetas eme tudósítása figyelmünkre nagyon érdemes. Egykorú 
az a lovas szobor lerontása tényével, ennélfogva kiváló bizodalmát igényel. 
A lónak kelet felé kellett fordulva lennie, miután a jobb kéz, fölemelve azon 
czélból, hogy a napot megállítsa (lásd alább 57. 58 és 59. §§. és a 17-ik ábrát), 
alkalmasint az antik modorú állást mutatta, mely szerint a visszalökés vagy 
megállítás szokott kifejeztetni. A ló gazdagon volt díszítve (όλοφάλαρος): fülei 
elöfelé voltak hegyezve, és zabolája hiányzott (αχάλινος). Az egyedüli kétséges 
dolog az, mit a kicsi alakról mond, t. i. vájjon az első bal láb körmében volt-e 
vagy alatta? Ez utóbbi vélemény nekünk valószínűbbnek látszik, ámbár a szerző 
szavai, melyek a esodaszerűhezi hajlamának bélyegét viselik magukon, ha igenis 
betüszerint vétetnek, ellenkezőt látszanak bizonyítni. Ez a lovas ősdaliás (hé
roïque) öltözetben volt, s bal keze üregében tekét tartott, mely fölött nem volt 
sem kereszt, sem győzelem alakja (Victoria).

21. §. Fölirás, mely a szobor által ábrázolt személyt kijelölje, nem lé
tezvén, a tudatlanságnak szabad mezeje maradt. Nem kell e szerint csodálkozni, 
hogyha némelyek benne egy Josuét láttak, miután ez rendesen ilyenforma 
állásban szokott képleltetni, kezét az alkonyat felé menő nap ellen emelve.
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Cedrenus (ki nem egészen ment a csodaszerü szeretetétol) jobb egybevetést tett 
az alak emez állásából. Azt mondja ugyanis, hogy a lovas a városra mutat és a 
csigádad (spirale) oszlopra féldombor müveivel, ki akarván fejezni, hogy amaz 
oszlopon meg van jósolva a város jövő sorsa. Szerinte épen ez okból, a szobor 
magát Nagy Theodózt ábrázolja. Végre azon okok, miszerint abban egy Bellero- 
phont lássunk, még gyöngébbek, s csupán arra szolgálnak bizonyságul, hogy a 
régiség s történelem mesterművei ezen időszaknak úgy tűntek fel, mint egy 
ismeretlen világ romjai. Midőn a byzanczi írók téves tudósításai imígy környez
vén azon okokkal, melyekből azok származtak, a higgadt ítészét azokat könnyen 
félretolja ; ámde nagyobb a nehézség, mihelyt oly tények járulnak hozzá, mik 
természetöknél fogva bennünket bizonytalanságba ejtenek. Ilyen pedig Codi- 
nus azon jegyzete, miszerint ezen, állítólag Bellerophont ábrázoló lovas szobor 
Antiochiából hozatott át. Valóság-e ez vagy tévedés? E kérdést elhatároznunk 
lehetetlen ; megvalljuk azonban, hogy mi tévedést sejtünk, mely talán a vágy
ból származott megfejteni, mikép jött ezen Josué szobra a Theodóztérre, vagyis 
a bika-térre. Készünkről azt hiszszük inkább, hogy a szobor II. Theodózt ábrá
zolta, még pedig következő okokból :

22. §. A bika-tér vagy Theodoz-tere, mely nagyon jól látszik lerajzolva 
lenni Spruner történeti atlasában az 1-ső számú földképen, mely a byzanczi 
birodalom ábráját adja egész a XI. századig, s melyet itt nagyban lemásoltunk 
(IV. tábla, 32. ábra), Nagy Theodóz által Ion építve. A nagy hosszú-négyszög
ben, annak déli oldala felé, állott a Halonitzion vagy fogadási palota a római s 
idegen nagyok számára. E palota előtt emelkedett Nagy Theodóz csigádad (spi
rale) oszlopa ’), melyen gyalogszobra állott ezüstből, mely körülmény elégséges 
volt kijelölni, hogy az Theodóz tere vagy fóruma. Ugyanazon vonalban, de az 
oldalok fülkéiben (apsides), fiainak szobrai voltak fölállítva : Honorius az idősbik, 
már nagyocska, a nyugati fülkében (επάνω τής ayâdoç) állott, míg a kis Arcadius^ 
alig egy éves, az apja csigádad oszlopától keletre fekvő fülkében (vagy rajta?) 
volt elhelyezve (εν zfj άψϊάι). Codinus szerint (21. 1.) egyik közülök vagy mind
a kettő lóháton volt. (Lásd a mi 10. §-at).

/

23. §. íme Codinus saját szavai : De sign. Const. ed. Bonn. 42. 15. (ed. 
P. 24. 1. B.).

'Ότι ¿v το! Tavçio στΐ]λη τον μεγάλου Θεοδοσίου ίςαται (corr. Banduri iςατο).

J) Ez az oszlop eltűnt az első században Konstantinápolynak a törökök általi elfoglalása 
után ; külsejét történeti féldombormüvek diszíték, miknek tárgyai Theodóz uralkodása időszakából valá- 
nak véve, s az ö győzelmeit a scytha-gót népek felett ábrázolák. Ez az oszlop, melynek egy teljesen 
hamis ábráját Du Cange tette nyilvánossá úgy, a mint azt a párisi st. Geneviève könyvtárából vonta ki, 
e melyet Banduri szinte kiadott, később az elterjedt hír szerint, Bellini festész által pontosan lemásol
tatott, b  ezt Banduri hasonlag kiadta. Mi komoly kutatásokat tettünk a két, történetrajzokkal fedett osz
lopokat illetőleg, s e vizsgálatok után meg lehet ítélni, vájjon ez utóbbi nem csalás-e, csak hogy ügye
sebb a másiknál. Az ábrákat, melyek még érintetlenek maradtak, le fogjuk mintáztatni.
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rjv dt προιην αργυρά’ εν&α τους από των ε&νών ήχοντας εδέχετο έκεΐσε’ και πρώην 
παλάτιον και ξενοδοχεΐον τοιν Ρωμαίων, δελονότι εις το καλούμενον [Αλωνίτζιον 
επάνω δέ τον μεγάλου κίονος εςήλύιται Θεοάόσιος, οι δε υιοί αυτού, ο μεν ‘Όνωριος 
επάνω της λι&ίνης αιγίδος της προς δυςμός, ο δε Άρκάδιος εν τή προς ανατολήν 
λι&ίνη άιγίδι.

Ρ. 43. 10. ώςαΰτως και 6 μέγας κίων 6 κούφος καί ό Ζηρόλοψος τάς εσχά- 
τας ίςορίας τής πόλεως εχουοιν εν ίςορίαις εγγεγραμμενας.

24. §. A térnek többi része I. Theodóz alatt, úgy látszik, egy ideig üre
sen maradt. Következett azután II. Theodóz országié sa, mely alatt nővére Pul- 
cheria uralkodott, ki testvére kicsinyes hiúságát emlékszobrok emelése által 
igyekezett áltatni. Midőn II. Theodóznak e tér közepén egy lovas szobrot állít
tatott, azt apjával Arcadiussal és nagyapjával I. Theodózzal hozta társaságba, 
s egyszersmind úgy működött, hogy a tér az 6', nem pedig nagyapja nevét 
látszék viselni, mely utóbbi körül e szerint valamennyi utódai lóháton voltak 
fölállítva, úgymint Honorius, Arcadius és II. Theodóz.

Ez időszakban a császárok leggyöngébbike le volt ábrázolva a pénzeken, 
mintha valamely barbár főszemélyt lábbal taposna, még akkor is, midőn a bar
bárok által legyőzetett. Ennek egy példányát, magát II. Theodózt ábrázolót, 
ennek egyik arany pénze után levéve, III. T. 27. ábránkban felmutatjuk. Ilyen 
volt a mi lovas szobrunk. A ló zabláját valamely fölkelés alkalmával elrabol
hatták, minő az volt, a hol 512-ik évben Anasztáz szobra leromboltatok, mely 
I. Theodózé helyébe volt emelve a csigádad oszlopra. (Marcellin, Malal. 406. 
22. Mise. Grlycas 492. 1. Zonaras XIV. 3.) a).

Említtetik még egy szobra egyik Theodóznak a Hippodrómban, melyet 
némely írók lovas szobornak tekintenek. Azonban Codinus, az ő kútforrásuk, 
ezt mondja (de Sign. Cp. ed. Bonn. 53. 16. — P. 29. C.) :

’Ev δε τω περίπατοι τών δύο μερών έ φ ι π π ο ι  ς ή λα ι καί π εζα ί Λ» ατ  ι α
ν ου καί Ο ύ α λ ε ν τ ι ν ι α ν ο ν  καί Θεοδοσίου,  καί τού κυρτού Φ ι ρ μ ι λ ι α ν ο ύ  
προς  γ έ λ ωτ α  εςησαν.

Ez valóban oly passus, melyből egy jó tolmács kiolvashatja /. és II. 
Theodózt lóháton, gyalog, és egy képzeltet ! választás szerint. Erre csak azt jegyez
zük meg, hogy e szobrok, fölállítva a Peripatoson, azaz a Hippodróm lépcsői
nek íelső karzatán, nem lehettek szerfelett nagyok, sem pedig igen fontosak.

25. §. Hogy tökéletesen megoldhassuk a kérdést, vájjon I. Theodóznak 
egy lovas szobra, melyről a történetírók nem adnak eléggé határozott tudósí
tást, egyátalán létezett-e, az éremisméhez fogunk folyamodni, mint oly tudo
mányhoz, mely gyakran fölvilágosítja a történelem és régészet kérdéseit.

') Mind ezen érvek, melyeket már a függelékben foglalt fölfedezés előtt nyilvánítottunk, épen 
e fölfedezés által győzelmesen megerősítvék.

A Μ. T. A K A D . É V K Ö N Y V E I .  X I .  K Ö T . X.  D. 3
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Igaz, hogy épen a kétTheodózra nézve Cohen megvallja, mikép lehetet
len átalánosságban állítni, hogy egy-egy pénzdarab egyikre vagy a másikra 
vonatkozik. Ám van egy Teodóz-féle pénz, melynek hátlapja egy lovas szobrot 
mutat, mely sok tekintetben hasonlít a mi Nimphirius-féle rajzunkhoz, s e kör
írást viseli : Gloria Romanorum ; s Cohen ezt I. Theodóznak tulajdonítja, mint 
majdnem minden többiTheodóz-féle pénzeket, de anélkül, hogy el akarná hatá
rozni ez által, hogy ez I. Theodózé. III. T. 26-ik ábránkban le van ez másolva. 
Lássuk, vájjon nem mutatkoznak-e eró's érvek arra, hogy azt II. Theodóznak 
tulajdonítsuk. Hozzá mellékelünk egy másikat, ezzel teljességgel egyenlőt, Ar- 
cadiustól (25. ábra), s midőn az olvasó megjegyzendette, hogy eme császárok 
ideje előtt, ily nemű jellegek ilynemű köriratokkal ismeretlenek voltak, s hogy 
ily jelleg csupán Arcadius-és II. Theodózra nézve létezik, azt fogja találni, hogy 
ez meglepőleg egybevág Suidas jegyzetével Arcadius és fia II. Theodóznak a 
Miliumon állott lovasszobraikról barnarézből, és ama másokkal a Taurus terén.

26. §. E szerint legtöbb valószínűsége van azon véleménynek, hogy a 
barnaréz lovas szobor, mely az Augusteon téren állott, II. Theodozé volt. 
Ennélfogva Cedrenus és a Cod. Reg. 2. azon megjegyzése, miszerint ez a Theo- 
dóz egy tekét tartott, melyen egy kis győzelem-szobor (Victoria) állott, mely a 
császárt megkoszorúzta, minden figyelmünket igénybe veszi. Ha az érmeket 
vizsgáljuk, csakugyan azt látjuk, hogy II. Theodóz rendesen így van ábrázolva 
(lásd a 27. ábrát). Ellenben a kereszttel tetézett teke csak II. Theodóz alatt kez
dett alkalmaztatni, és csupán egy arany példányon találtatik, hol a császár 
gyalog van ábrázolva e barbár körírással : GLORIA ORVIS TERRAR., mely 
példány, minden kétségen kívül, hosszú országlásából egyike a legutolsóknak. 
(Sábát. I. III. tábla 28. sz.).

27. §. Ha mind ezen érvek daczára valaki hajlandó lenne a Nimphirius 
rajzában, akár I. akár II. Theodóznak lovas szobrát ismerni fel, mi azt jegyez- 
nők meg, hogy minden ily nemű dolog, mely a latin hódítók keze alá ke
rült, 1205-ben eltűnt ; hogy Codinus és más írók nem szólnak többé azokról 
saját szemük látása után, hanem csupán más előző írók szövegét másolva, és 
hogy Nimphirius idejében Konstantinápolyban nem létezett többé más, mint 
Justinián óriási szobra barnarézből. Lásd alább Pachymeres és Nicephorus 
Gregorast a 42. §-ban, hol tisztán kimondatik, hogy Justinián szobra az egyet
len fönlevő. E szobor oly magasságban volt fölállítva, hogy a barbároknak 
meg kelle elégedniök azt annyitól megfosztani, a mennyire fölérhették. Nimphi
rius e rajza e szerint nem lehet Theodóz egyik szobra, daczára a fölirásnak. Ez 
utóbbit illetőleg, jegyezzük meg még azt is, hogy az 80 évvel fiatalabbnak lát
szik, mint a mű zömének írása, mely tiszta gót (lásd a II. tábla 3. ábráját). És 
valóban a rajzbeli fölirás betűi a renaissance négyszegű s tiszta latin alakját 
viselik.
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28. §. Következik ebből, hogy a Nimphirius rajzának tárgyára vonat
kozó minden tudósítások oly egyénektől származnak, kik az eredetit nem ismer
ték, s a rajz tárgyának föltalálásával kínlódtak, hogy következőleg e tudósí
tások minden érvény nélküliek.

Különben is meg van állapítva, hogy maga Nimphirius a festész nem 
tett nevet a rajz alá, mivel amaz időszakban alkalmasint mindenki tudta, ki le
gyen az; végre, hogy e szobor eredetije még létezett, s hogy 80 évvel utóbb 
többé nem létezett *).

Midőn e rajzot a kéziratban megtaláltuk, első tekintetre felismertük, 
hogy e festvénynek Justinián óriási lovas szobrát barna rézből kell ábrázolnia, 
mely az Augusteonon 543-ban Ion fölállítva, s a törökök által Konstantinápoly 
bevételekor felforgatva.

Könnyű lesz ezt bebizonyítni azon számos elbeszélésekből, melyek a 
byzanczi történetírók és a latin utazók által e Justinián-féle lovas szoborról 
ránk maradtak.

Hogy az olvasónak megkönnyítsük az itélethozást és a megbecsülést, 
ide igtatjuk e byzanczi történészek eredeti szövegeiket.

29. §. A. Procopius de Aedificiis I. 2. ed. Bonn. 181. 8. lap.
Αγορά τις προ το ύ  β ο υ λ ε υ τ ε ρ ί ο υ  ετυγχανεν ούοα' χαλοίσι δε Α υγο υ - 

ςαΐ ον  την αγοράν οί Βυζάντιοι, ενταύθα ξυνθήχαι λίθων ουχ ήσσον η ε π τ ά  εν 
τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ) πεποίηνται, κατά μεν άπόβαοιν ξυγχείμεναι πάπαι, τοσόυτον όε έχάςη 
της ενερθεν ούσης έλασσομένη χαϊ άποδέουσα, ωςε δε το)ν λίθοιν txacov τη εμβολή 
προύχοντα βαθμόν γεγονέναι τών τε άνθροίπο)ν τους εχείνη άγειρομένονς επ’ αυτοϊν 
δίςπερ επί βάθρων χαθήσθαι’ εν δε τη τών λίθων υπερβολή χίοιν επανέςηχεν 
εξαίσιον οσον, οί μονοειδής μέντοι, αλλά λίθοις εν περίδρομο) ευ μεγέθεσι συνδετος’ 
εγγωνιοις μεν τή σύντομη ονσιν, ες δε άλλήλους εμπειρία τών λιθοτόμοίν εναρμοσ- 
θεισι’ χαλχό  ς δε ά ρ ις ο ς εν τ ε π ί ν α ξ ι  χαϊ  ςειράνοις δίαχνθεϊς περιβάλ
λει πανταχόθι τους λίγους, èv μεν τοϊ βεβαίορ συνδέοιν, εν χόσμο) δε αντονς σνγχα- 
λυπτοιν, χαϊ τά τε άλλα σχεδόν τι πάντα χαϊ διαιρερόντοις τά τε άνω χαϊ τα χάτο) 
ές το ν  χιονος τον  τ ύ π ο ν  απομιμούμενους' ό δε χαλχος ούτος το μεν χρώμά  
é ζ ι χ ρυσόν  άχ ι βδ  ήλ ου  πραότερος, την δε άξίαν ου παρά πολύ άποδέοιν ίσοςοί
σιος άργυρό) είναι' èv δε τόυ χιονος χορνφή χαλχόυς εςηχεν υπερμεγέθης 'ίππος, 
τετραμμένος προς εω, θέαμα λόγου πολλόυ άξιον’ εοιχε δε βαδίονμένω χαϊ του 
πρόσω λαμπρώς εχομένω" ποδών τοίν προσθίων αμέλει τον μεν άριςερόν μετεο)ριζει, 
ως επιβησόμενος τής επίπροσθεν γης, ό δε δή έτερος επϊ τόυ λίθου ήνήρειςαι, ου

') Igaz ugyan, hogy Nicola Barbaro naplójában „Dell'assedio di Constantinopoli“, e szobrot Nagy 
Konstantin szobrának veszi, mely kezével jósolja, hogy Konstantinápoly egy keletről jövő népnek fog 
esni zsákmányul : azonban ily tévelygéseken nem csodálkozhatni oly íróban, a ki, ámbár majdnem el sem 
hagyta a kikötőben levő hajóját, tetszik magának szitkok-, találmányok- és hazugságokban. Az egy ízben 
midőn Galatán partra szállt, a város bevétele perczében, ott se nem látott, se nem értett semmit. Ha saját 
szavaival akarnánk élni, azt mondanók : „ha mentito per la golau (tele torokkal hazudott).

3 *
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ύπερ&έν εςιν, ως τήν βάσιν εκδεξόμενος’ τούς δε όπιςΟίους οντω ξννάγεν,  ως, 
έπ ε ι δάν  τ 6 μι) έ ς ή ξ ε ι ν  αυ τ ο ί  ς έ π ι β ά λ η ,  εν έτοίμιο είεν'  τούτοι δ ι) 
τω Ιπποι χαλκή έπιβέβηκε τον βααιλέως εικών κολοσσοί έμφερής' έςαλται δε Αχιλλεύς 
V] είκιόν ούτιο γάρ τό σχήμα καλούσιν 6περ άμπέχεταί' τάς τε γάρ ά.ρβνλας ύπο- 
δέδεται και τα σφυρά  έςι  κ ν η μ ι δ ών  χωρίς '  ειτα ήρωϊκώς τε&ωράκιςαι’ καί 
κράνος αυτοί τήν κεφαλήν σκ έ πε ι  δόξαν οίς κατασείοιτο παρεχόμενον, αίγλη τέ τις 
έν&ένδε αυτού άπαςράπτεί’ φαίη τις αν ποιητικως είναι τον όπωρινόν εκείνον άςέρα' 
βλέπει δε προς άνίσχοντά που τον ήλιον, τήν ήνιόχησιν επ) ΊΊέρσας, οίμαι, ποιούμε
νος' κα) φέρει μεν χε ι ρ)  τ ή  λαιά. πόλον,  παραδηλών ό πλάςης ότι γή τε αυτοί 
κα) θάλασσα δεδοΰλοιται πόσα, έχει δε ούτε ξίφος, ούτε δοράτιον, ούτε άλλο τών 
οπλοιν ούδέν, αλλά ς αν ρός  αυτοί επ) τού πόλου έπίκειται, δι ου δή τήν τε βασι
λείαν και το τού πολέμου πεπόριςαι το κράτος' π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο ς  δε τήν χειρ a τήν 
δεξιάν ές τά προς άνίσχοντα ήλιον και τούς δ α κ τ ύ λ ο υ ς  δ ι α π ε τ ά σ α ς  έγκε- 
λεύεται τοίς εκείνη βαρβάροις κα&ήσ&αι οίκοι κα) μι] πρόσοι Ιέναι' ταϋτα μεν ού>ν 
οιδε πη έχει.

Idem. Ibid. 1.10. (ρ. 108. 12.) τοίς έμπροσθεν. . . .  τήν επ) τοι έργο) χαλκήν 
εικόνα τω βασιλέι έπ) κίονος ύψηλοτάτου κα) λί&οις συνθέτου ανατε&έισαν δεδήλωκα.

30. §. Idem Procop. hist. arcana i. 8 (ρ. 54. 1. 21).
τό είδος αυτού.
τό μέν ονν σώμα ούτε μάκρος, ούτε κολοβός άγαν, αλλά, μέτριος ήν, ου μέντοι 

ισχνός, αλλά πατά βραχύ εύσαρκος, τήν δε τήν owiv ς ρ ο γ γ ν λ ο ς  τε κα) οΰκ άμορ
φος' έπνρρια γάρ κα) δυοίν ήμέραιν άπόσιτος οι ν' όπως δε άπ αν αυτού τό είδος συλ
λήβδην σημήνω, J ο μ ετ ι a ν ω, τω Ούεσπασιανόυ παιδ), εκ. τού έπ) πλέιςον έμφερέ- 
ςερος ήν.

Procopius szerint nem maradt fen más, mint Domitián egy rézszobra, 
melyet Domitilla szétszaggatott teste felett helyreállított, in libr. Capitolino.

56. lapon 1. 9. azt mondja továbbá:
εικάσειεν αν τις τό τε άλλο Ίουςινιανοϋ σιίιμα και τήν owiv αυτήν και τά τού 

προσώπου άπαντα ή&η εν τάυτη τή είκόνι διαφανώς είναι.
31. §. C. Muíalas János chronogr. kit Hodius úgy ítél meg, hogy far

rago decerpta ex aliis scriptoribus (800 körül *) zavartan ugyanazt mondja ed. 
Bonn. 482. 1. 1. 14.

και τω αύτω χρόνιο, sept. 536. άνηνέχ&η έφιππος ςήλη τού βασιλέως Ίουςι- 
νιανού πλησίον τού παλατιού έν τω λεγόμενοι Αύγουςέως, ήτις ςήλη ήν Αρκαδίου 
βασιλέως, πρώην ούσα εν τω Ταύροι έν βωμισκω.

Ugyan ez a Malalas, Justinian szobráról értekezve, ellenkezésben van a 
többi történetírókkal, vagy inkább Procopius passusát hamisítja (lásd a 34. §.), 
mely kétségkívül azon forrás, melyből merített. Azt mondja ő :

*) Waehler Handb. d. Litteratur im Mittelalter 1822. p. 68.; mások szerint, Diedorf, Isambert a 
VI. század vége körül, de csupán a lehetőségen alapuló okokból.
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Hv δέ τν Ιδέα κονδοειδής, εύςηΰος, ένρινος, λευκός, ονλό&ριξ, ςρογγνλοψις, 
εύμορφος, άναφάλος, άνθηροπρόςωπος, μιξοπόλις την κάραν καϊ τό γένειον, μεγαλόψυ
χος, χριςιανός' εχαιρε δε τώ Βενέτω μέρει, και αυτός δε ων Θράξ από Βεδερίιονας.

32. §. D. Theophanus Chronographia (800-ik év körül) ed. Bonn. 347. 
1. 14. s k.).

6036-ik évben (Kr. a. 536.) földrengés, mely Cyzicumot felforgatja;
καϊ τώ αύτώ ετει επληριόση ό χαλκούς κίων ο μέγας πλησίον τον παλατιού* 

ο λεγόμενος Αύγονςέυς' καϊ άνηνέχ&η η ςήλη τού βασιλέως Ίουςινιανού έφιππος.
33. §. E. Leo Grammaticus (840 körül) ed. Bonn. 227. lap 3.
Έπϊ αυτού (Θεοφίλου) επεσεν η χ ρ υ σ ή  τ ο ύ φ α  Ίουςινιανον τού λεγομένου 

Ανγονςέως’ άμηχανουντων δέ πάντων, καϊ πώς άνέλ^οιεν διαλογιζομένων, ενρέ&η 
τις σκαλωτής τεχνίτης (scandalariiis) καϊ άνελσών εν τοϊς κεράμοις τής μεγάλης 
εκκλησίας βέλος άφηκεν' μετά σχοινιού εις τον ιππότην Ίουςινιανον, καϊ τού βέλους 
πηγέντος έκέισε αυτός διά σχοινίον διαδραμών, ΊΊάμβος μεν τοίς όρώσι παρέςχετο καϊ 
την τού βασιλέως επεσπάσατο εύνοιαν, φιλοτιμήσεις παρά τού βασιλέως νομίσμασιν 
εκατόν. . .

Ε szerint voltak külön öntött részek.
34. §. F. Fasti Alexandrini (1042. körül) apud Alemanniim ad Proco- 

pii arcan.
Ήν δε ή Ιδια Ίουςινιανον τού βασιλέως κονοειδής, ευςησος, λευκός, όλιγόΊΊριξ, 

άναφάλος, ςρογγύλοψις, εύμορφος, άνθηροπρόςωπος, ύπογελών, μιξοπόλιος την κάραν, 
τό γένειον κείρων ώς οί Ρωμαίοι, εύρινος ύπόλενκ,ος.

35. §. G. Cedrenus György (1087. körül) apud Alemann. ad Procop. arc.
Ούτος την τού σώματος αναδρομήν είχε βραχύ μείζονα τού μέσου, ερυθρός

τήν χροιάν τροπόν καϊ εύπερίςροφον βλέπων καϊ τήν κεφαλήν προς κάλλος μικρόν 
έψιλθ)μένος.

Ugyancsak Cedrenus Hist. comp. ed. Bonn. I. 656. 16.
τώ ις ετει, μηνϊ Σεπτέμβριο) ς, ημέρα ά, Ινδικτίωνι ζ', σεισμός (Cizyc.) 

επληρώθη δε και ό χαλκούς κίων ό μέγας ό Ανγουςίων, καϊ άνηνέχθη ή ςήλη τού 
Ίουςινιανού έφιππος, κρατούσα τή μεν άριςερά χειρϊ μήλον σφαιροειδές ώς τής γής 
άπάσης αυτού κυριενσαντος, τήν δεξιάν δε ά ν α τ ε τ α μ έ ν η ν  εχονσα καϊ οίονει 
ΙΙέρσαις διακελευομένην' ,,Στήτε καϊ τής Ρωμαίων γής μι) επιβήτε!ί( Ό δέ περϊ 
αυτόν τον κίονα χαλκός άπας κέραμός τν διάχρυσος, τήν είροδον τού π α λ α τ ι ο ύ  
Κ ων ς αν τ ίν ου τού μεγάλου βασιλέως επικαλνπτων, ήτις καϊ μέχρι τού νύν χαλκιί 
προσαγορεύεται* ούτος δέ εςιν ό κίων ό λεγόμενος Αν γ ους ί ων .

Ga. Kiadatlan szeráji kézirat a XIV. századból.
Rubrica : και τον κίονα τον λεγόμενον Α ύ γ ο υ ς έ α  έπιθεϊς επάνωθεν 

έφιππον τής'αυτού ςήλην, κρατούσαν τη μέν άριςερά χειρί μήλον σφαιροειδές ω τής 
γής άπάσης αυτού κυριενσαντος, την δέ δεξιάν άνατεταμένην εχουσαν καϊ οίον προς 
ΊΊέρσας εμφαίνουσαν καϊ άνακραζομένην. „Στήτε, καϊ τής Ρωμαίων γής μή επίβητε!α
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36. §. H. Suidas (1050. körül e szó alatt : Ίουςίνιανός.
Ίουςίνιανός, ούτος χτίσας την αγίαν Σοφίαν εχά&αρσε την αύλήν χαι εμαρ~ 

μάρωσεν αυτήν το πριν ούσαν (Αν)γονςεΙον, ό ερμηνεύεται όψοπώλιον, χαι εςησε την 
εαυτόν εϊχόνα (Codinus ςήλην) επϊ χίονος έφιππον' χαι τη μεν άριςερά χειρϊ φέρει 
σφαίραν, εμπεπηγότος ςαυρού εν αυτή, ύποσημαίνοντος ως διά τής εις τον ςαυρόν 
πίςεως, τής γης έγχρατής γέγονε (σφαίρα μεν γάρ ή γή διά το σφαιροειδές τού αυτής 
σχήματος, πίςις όέ ό ςαυρός διά τον αύτω εν σαρχϊ προσηλω^έντα &εόν), την δέ 
δεξιάν χείρα άνατεταμένην (sic et Codinus) έχει χατά άνατολάς, ςάσιν των Περσοίν 
σημαίνων χαϊ μη μεταβαίνειν επϊ τής 'Ρωμαϊκής γής, διά τής άναςάσεως χαϊ άπώ- 
σεως των χειρών (melius Codinus τής χειρ'ος) οιονέι βοών' ,,ςήτε χαϊ μή πρόσω 
χωρειτε' ού γάρ σννοίσει ύμιν.“

ΐ. Codinus antiq. C. P. 16. lap.
37. §. I. Zonaras (1150. körül.) Bibi. 17. 8.
χαϊ συνήγαγε δρίαμβυν (Βασίλειος ό Βουλγαροχτόνσς) τιάρα ταινιω&εϊς όρ&ία, 

ήν Τ ο ύ φ α ν  χαλεΐ ό δημώδης χαϊ πολύς άνθρωπος.
Lásd egy másik passust Zonarastól, mely feljebb van átírva a 9-ik §-ban.
38. §. K. Tzetzes (1180. körül.) Chii. IV. 307. 29.
τιάραν ήτοι τ ούφαν ,  οίον ο έφιππος φορέι, ό άνδριάς εχέινος ό Ίουςινιά- 

νειος τού χίονος επάνω.
39. §. L. A Névtelen (1001. évben) Codinusnál de Sancta Sophia, ed. 

Bonn. 145. 1. 8-ik sor (ed. P. 72. c.).
Πλησίον δέ τού αύτού ναού έςησεν την ςήλην αυτού ενχαριςούσαν τω &εω 

χαι δειχννονσαν τοϊς άν&ρώποις τοΐς πολίταις, οτε έγοί ειμι ό χτίςωρ. Τον δε ειρη- 
μένον μαιςορα τής μεγάλης έχχλησίας, τον Ι γ ν ά τ ι ον ,  διά το άγαπάσ&αι παρα 
πάντων ενεχεν των δαυμαςών έργων αύτού ών έποίει, φοβηθείς ο βασιλεύς μή ποτέ 
φημισ&ή χαϊ αναγόρευσή υπό τών δημοτιχών δυο μεροϊν, μή ίύέλων δέ τούτον άπο- 
χτείναι, χα&ώς πολλοί συνεβούλευον αύτω, βλέποντες αύτόν ά^υμούντα, συνήνεσαν 
άυτω εχ δευτέρου ϊνα, χτιζομένης παρ' αύτού τής ςηλής τού Λνγουςεοίνος, έάσει 
αύτόν εχεισε χαϊ άρωσι τάς σχαλώσεις, όπως ύπό τού λιμού τελευτήσει' ο χαϊ 
έποίησε* γνούς τοίνυν ό Ιγνάτιος, μετά τό τελειοϊσαι, χαϊ ςήσαι την έφιππον ςήλην τού 
βασιλέως, οτι ειά&η εχεισε, ώδύρετο" όφίας δέ ήδη γενομένης εύρε επιτήδευμα άριςον 
τό λεπτόν σχοινίον οπερ είχεν εις περσίχιον αύτού τό ώςεϊ όργ ν ι ών  π ε ν τ ή χ ο ν τ α  
π έ ν τ ε ,  χαϊ τό ίμάτιον αυτού χαϊ τό ύποχαμισοβράχιον (subindusiale), χαϊ τό σφιχ
τό ύριον (interculam) χαϊ τό φαχεοίλιον (tiaram) αύτού λαβών συνέδησεν αύτά χαϊ 
εχλεισε χαϊ εδοχίμασεν ει φ&άνουσιν εις χάτω' εύρων δέ ούτως τάυτα, ελ^ουσης τής 
γυναιχός αύτού μετά χλαυ^μού πολλού χαϊ όδυρμού, έφώνησεν αύτή, χοιμωμένης 
πάσης τήσ πόλεως (νύξ γάρ ήν βαρεία), οτι ιυδε χατελείφθ-ην άπο&ανέιν, άλλ' ύπαγε 
χαϊ χρυφίως άγόρασον παχύ σχοινίον, χαϊ άλειφον αυτό ύγρω πίσσω, χαι πάλιν 
ελσε μεσουσης νυχτός’ χαι χαταλαβούσης τή επιούση νυχτϊ εχάλασεν έχεΐνος οπερ 
*ιχεν, χαϊ συνδήσασα ή γυνή τό σχοινίον, εσυρεν εχέινος επάνω χαϊ προσέδησεν εις



JUSTINIÁN LOVAS SZOBRA. 2 3

τον πόδα τον Ίππον, xcà χρατοϊν αυτό χατέβη υγιής’ èποίησε őt τούτο, ϊνα χολλά το 
σχοινίον έχ τού νγροπίσσον εις τάς χείρας αυτού, όπως μή ουρείς όθρόως πέση χαϊ 
τριβείη, χαϊ ϊνα το οχοινίον χαυθήσεται υπό τού πυρός μετά το χαταβήναι’ λαβών 
τοίνον την γυνάιχα αυτού χαϊ τούς πάιδας νυχτός χατέλαβε την Αδ'ριανόυπολιν, 
μετασχηματιςθεϊς χατά μοναχοϊς, χρόνους τρεις, πάντων οίομένων χαϊ λεγόντων ότι 
τού χίονος ετελέυτησεν υπό τού λιμόν. Μετά δε τάντα ήλθεν εν τη Κωνςαντινου- 
πόλει, χαϊ ην διατριβών εν αυτή’ χαϊ διερχομένου τού βαοιλέως εις προέλευοιν των 
αγίων άποςόλων ηπηντηοεν αυτοί έχέισε, αϊτών λόγον συμπάθειας τού μη ψοβηθήναι’ 
γνωρίοας ονν τούτον ό βαοιλεύς άγνοιαν επϊ τοii γεγονότι επϊ τον 'Ιγνάτιον χαϊ πολλά 
δώρα δονς αύτώ άπέλνσεν εν ειρήνη, είπών ,,Ίδε, ον θέλει ό θεός ζην, χίλιοι ούχ 
άποχτείνονσιν.“ Καϊ εχτοτε εζηοεν εν ειρηνη πολλή.

Az iró, kibó'l Codinus kiírta ezen adomát egy cselekvényrűl, mely addig 
fog ismételtetni, mig emberek lesznek a világon, azt mondja, hogy sz. Zsófia 
már 458 év óta fennáll, a mely szám, hozzá adva az 543-hoz, 1001 évet tesz 
K. sz. után. Es így ebben az évben beszélték e hagyományt Konstantinápoly
ban. Ez az Ignatius ugyanaz a művész, kit szerzőnk mint sz. Zsófia fo építészét 
mutat be.

40. §. M. Pachymeres( 1308 — 30 körül), az Ecphrasisban τού Αύγουςεώνος 
quae exstat in codice regio 3119. fol. 16, melyet Boivin közlött jegyzeteiben a 
Nicephor. Gregor. 275. 1. 18.

Το τού θεού τέμενος ή Σοιγία, πολλάις μεν χαϊ παντοδάποις ταΐς εντός 
ώράϊςαι χάριοι' πολλάις δέ γε ταϊς εχτός χεχαλοίπιςαι’ χαϊ τούτων το θαύμα, χρειτ- 
τον ή λέγειν ότι χαϊ οιγή μάλλον εςι τδις όροϊσι τών θεαμάτων χατατρυφάν ή λόγοις 
διεξίεναι τά χαϊ λόγους αυτούς νπερβαίνοντα, ουδέ γάρ άπαξ μόνον ή χαϊ πλειςάχις 
εζιν Ιδόντα τάυτα, χαι μεθ' υπερβολής θανμάσαντα, αγαπάν’ άλλ' όσον άν τις χαϊ 
βλέποι μάλλον θαυμάζει’ χαϊ τότε πρώτον όράν ηγείται, οτε χαϊ παραςάς εντρυφά 
τοίς θεάμασιν, εί χαϊ πολλάχις είδε τε χαϊ τεθαύμαχε’ περϊ γούν τούτον τόσον απέχω 
λέγειν, όσον χαϊ άιρθεγχτον χάλλος ηγούμαι τούτο χαι μυςιχόν’ χαι ο θεοί μόνοι πρέ
πει, τούτο δευτέρως χατ' εμαντόν εχειν πιςεύω, τό θειον τούτο χαϊ ιερόν σχήνωμα’ 
ώς είπερ έςιν εν χειροποίητοις ναόις χατοιχέιν τον θεόν, τούτον είναι χαϊ μόνον αυτόν 
άπάντοιν τοιν υπό ήλιον ον ό' εςι βλέπειν επ άρ ις  ερά τον  ν εών εξ ιούσιν ,  εξ 
αρμογής λίθοιν ιςάμενον χίονα χαϊ τον επ' αυτόν ανδρίαντα, τολμητέον δούναι τοίς 
λόγοις, χαϊ τάυτα παραςήσαι τοι μη Ιδόντι, χαθόσον οίόν τε έχει γάρ ωδε πη’ ώς ο 
λόγος διέξεισιν. Αύλεοιν  εξ αρχαίου τώ θείοι τούτοι νεο) όιχοδομήμασι δημοσίοις 
περιτετείχιςαυ ού μέσον ό Αύγονςεο ι  ν ίςαται' χαϊ έςιν ούτος Αύγούςου ςήλη 
Ίουςινιανόν, εις τιμήν εχείνοι ςαθέισα, ά ρ τ ι  τ οί ν χατ  à Περσοιν  πόνων ν π α- 
ν α χ ύ ψ α ν τ ϊ  β a θ  ρ ο ν έχ γής επανέχει χίονα' τό δε βάθρον χλ ί μ ά χ ε ς  μέχρι χαϊ 
ές έ π τ  à β α θ μ ί δ ε ς  λ ε ν χ ή ς  μαρ μάρ ου άνοιχοδόμηνται (τά δε χάτω το'ιν βαθ
μιδών μέχρι χαϊ ές τ ά ς  τρε ι ς ,  οντοι τού χρόνου χαινοτομόυντος, χάτω γής χατω- 
ρύχαται, από π λ α τ έ ο ς  τού  χάτ  οι εις ς εν όν λήγ  ου σ a i’ πλην ούχ ό φ ενός
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μέρους,  αλλά πανταχόθεν κατά σχήμα τ ετ ρ άγο) ν ο ν, ώς άναβαίνειν μέν κατοίθεν 
όπόθεν τις βούλοιτο’ εϊτα δε καταντάν εις άγχοίμαλον καν ήν και ίδείν έπίπεδον 
τούτο δι όλου, εί μ ή τι επ αυτόν εξ ο π τ ή ς  π λ ί ν θ ο υ  τε και τ ι τ ά ν ο ν  οικοδό
μημα κατεσκέύαςο’ τέτρασι μέν ως ίδείν κατά γωνίας τάς ίσας κίοσι συνεχόμενον, 
ού μην όέ και κίοσιν άντικρυς, πλήν όσον ίδείν επιπιλής γάρ πλάκες, μαρμάρων 
έξυφασμέναι τάς εντός πυρομάχας (a Nominativo πυρομάχης) λίγους ουγκρύπτου- 
σιν, οίς εςι μαθείν εκ μιας ύποβαλούσης τώ χρόνο) την πλάκα’ καί τό τον οικοδομή
ματος σχήμα ε ις  κύβον άποτετόρνευται, τών εξ επιπέδων τα κατά τό πλάγιον 
τ έ τ τ  αρα ς ο ά ις κ αλλυ  ν ο μ εν ο ν τ έ σ σ αρ σ ι '  άνο)θεν 0“« τούτον πάλιν β ά σ ις 
έ τ έ ρα  μ α ρ μ ά ρ ο υ  λευκής '  καί αύθις επ α υ τ ή ς  άλλη,  εφ ής καί  τ ρ ί τ η ’ 
καί ζώνη τις επί ταύταις άπό μαρμάριον τετάρτη ώς τάς τρεις άπό πλατέος καί 
ταύτας εις ςενόν καταντάν, την δ' επ αύταίς ζοίνην κυκλούσθαι καί διδόναι τω ςύλο) 
τήν βάσιν άρμόζουσαν’ εντεύθεν ό ςύλος επωκοδόμηταί’ πάλαι μεν, ώς άκούομεν, 
κεκαλυμμένος ποικίλο) τεμεσίω (ταμεσίω?) χαλκοί εί δε πιςευτέον τώ λέγοντι, ού 
πολλιό καί  α ρ γ ύ ρ ο υ  δ έ ο ν τ ί ’ νύνδέ γυμνός τό παράπαν φαινόμενος’ οίς άριθ- 
μείσθαι καί τούς λίθους αυτοί όπόσοι, καί οτι πνρομάχαι είδέναι καί όπως αρμόζον
ται’ εχο)ν καί ζώνας τής αυτής λευκής λίθου, κατά τον κ ά λ α μ ο ν  πλήν όσον τό 
Ισον προς άλλήλας τού διαςήματος, εχουσαι, μέχρι δεκάδος προίασιν εντεύθεν άλλαι 
ζώναι μαρμάρου λευκής άλλά συνεχείς αύται, δευτέρα επί πρώτη, καί τρίτη επί δευ- 
τέρα, καί εφεξής, άχρις εννέα διήκουσαι πλήν ούκ εξ ίσου τήν έποικόδομήν εχουσαι 
πάσαι, άλλ' επ ί τό π λ α τ ύ τ ε ρ ο ν  άνοιγόμεναι, βάσίν όιον εύρείαν τω επικείμενο) 
παρέχουσαί’ τό δ' εςίν επί ταίς εννέα ζώναις τό δ έ κατ  ον, οίς αν καί τούτο μέρος 
μή ςεροίτο τής τού αριθμού τελειότητος, τό δε σχήμα τής λίθου τ ε τ ρ ά γ  οίνον, 
ιίλλά κατά τά μέσα συνιζάνον, οίς οίον τάς γραμμάς κλάσθαι, καί λίθοις σημειούσθαι 
τάς κλάσεις, καί παρά τούτους καί μόνους χαλκοί  τό πάν  τ ού  λίί:λ ου καλύπ-  
τ ε σ θ α ι  γύρω ¿λεν εντεύθεν αύθις συςέλλο)ν ό τεχνίτης τό οικοδόμημα τίθησι 
λ ί θον  παχύν ,  καί επ αυτοί έτερον, προς αύτόν μέν ε λ α τ τ  ο μεν ον, ικανήν δ έ 
βάσιι τώ ίππορ διδόντα’ ού μόνον γάρ έδει πλάτους τώ ςύλω, ασφαλείας χαριν τών 
επικειμένοιν, άλλ' έτέρωθεν καί ςενότητος οίς αν πανταχόθεν άρίδηλον ή τό επικείμε
νον τέχνασμα* τό δέ, ίππος εςί χαλκούς, θαυμαςοίς τού σχήματος εχοιν, καί ήκιςα 
παροράσθαι τοίς παριούσιν άξιος, εί καί πολλάκις τις τής ήμέρας έκέισε διέρχοιτο’ 
είποις άν αύτόν βλέποιν, προς άνεμον τρέχειν όρμώντα, καί τής προς άνατολήν απ
τέ ς  S'ai’ ούτως άρα τό τής κεφαλής έσχημάτιςαι οίς ά ν α σ ε σ ο β η μ έ ν η ν  είναι, 
καί προς βορράν μικρόν παρεγκλίνουσαν ούτως ai χάιται καί οσαι τρίχες τή κεφαλή 
έμπεφύκασι, φ υ γ ο ύ σ α ι  τ ό ε ύθε τ ον ,  δ ι ε γ ε ί ρ ο ν τ α ι  καί  προς  άνεμον  
π αί ζουσι ν '  εί δέ πού συν ταύτη καί τό άριςερόν τόίν εμπρόσθιων ίδοις ποδών, 
πώς κατά γόνυ κυρτούται καί τοίν άλλοιν ερηρεισμένο>ν εις γήν αυτός μόνος ήώρηται, 
ε'ιποις άν κινείσθαι δή καί τά άψυχα εί δέ καί χαλινόν εφερεν επί ςόματος, οίς εχειν 
είκάζειν τό πάλαι τον όρθοίς σκοπούμενον, θάτερον ύπονυοίτο δυοιν, ή τώ ρυτήρι 
άγχόμενον, κ ροαίνε ιν έκ βίας τώ εμπρόσθιοι η μην άνιέμενον, ούτως επιταχύνειν τά
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τής πορείας, tuc μι] φ&άνειν τούτον τής γής άπτες&αι καί προφ&άνειν τον όπια&εν, 
όντως άρα ex πνεύματός τίνος έγκαρδίου εμφύτου προς τήν ορμήν καί τα ςέρνα τώ 
ζώω ε υ ρ ύ ν ο ν τ α ι  ώς επισημαίνειν καϊ τα οίδήματα' ούτως άκμάζουσα ή ούρα 
όπισθεν, ον κατά τρόπον (τόπον?) κείμενη, άλλ’ οίον άνεγηγερμένη το πρώτον, είτα 
κα&ιεμένη παρά πόδας ες γήν' όρα δε καϊ τον επιβάτην εύ&ύς, ιππότου δρομέως εχοντα 
σχήματα και τους π ό δ α ς  παρ ά  π λ ε υ ρ ά ν  έ κ α τ έ ρ α ν  δ ι έ χ ο ν τ α : ε ϊ  δε γε 
καϊ εμβάδας φοροίη, άλλ’ εϊκάσαις αν αυτόν επιγαννυμένω τώ ϊππω καϊ κυδρουμένο», 
ότι και δίχα κέντρου καϊ μύωπος ίκανώς άνυςά οι τά τού δρόμον καϊ τής προ&έσεως, 
καϊ ούτως άτη μ ελή τως οι πόδες εχουσιν, ώζε δοκεϊν αυτούς ύφ' αυτών κρατεισ&αι 
τον καρδιακού εξημμένους άινήματος, μηδέν συνεχομένους εξ έφεςριδος κατά τό 
σύνη&ες’ επικά&ηται γάρ τώ ϊππω θαρρών, ιππότης νεαν ικός ,  ολος μ ε τ ά ρ σ ι ο ς  
και έοικώς μακράν βλέποντυ ανήρ ού τριχώσει ιρίλος τά προς ύπήνην’ τάς δ' άπο 
κεφαλής τρίχας απε&ρισμένος μεν τα ες μέτωπον, τά δ' όπισθεν, ούδε μέχρι αύχένος, 
οσον καϊ άυτόν όράσ&αι κουρά χαίροντα, οίον δε καϊ τό επι κεφαλής κράνος ώς μη
δέν επικαλύπτειν, καϊ τον φορούντα κοσμείν ουδέ γάρ κ α τ ά  π λ ά τ ο ς  ε π ι κ ε ι τ α ι ,  
ούδέ γε κατά κύκλον άποτετόρνευται, άλλ' οσον μέν έγγίζει τη κεφαλή ς έ φανος  
είναι δοκέι, κροτάφους περιγράφων εξ Ισου καϊ μέτωπον’ τό δ' εντεύθεν καί άνω, 
ήρέμα κατά μήκος εκτέταται, καϊ ες πολνφίλάνον, πτερά τή κεφαλή χρυσαυγή γίνεται, 
καϊ τό χρήμα καϊ ές εμέ ήν άκέραιον’ ανέμου δέ ποτέ πνένσαντος εξαίσιου, ρίπτον- 
τ αι δύο π τ ε ρ ά ’ καϊ τότε μέγιςα πολλώ τοϊς όρώσιν εφαίνετο, ή κα&όσον όρώνται 
κοσμούντα τήν κεφαλήν* ά δή καϊ ες δεύρο παρά τώ τής εκκλησίας ταμιείιρ άποτε- 
d-ησαύριςαι’ ε'ςαλται δέ κα\ τό σώμα, εντός μέν ού περιττή τινι καϊ περισσευομένη 
ςολή, άλλ’ οίαν εύςαλτής αν ιππότης άμπίσχοιτο, άνωθεν μέν, μόλις καϊ ες αγκώνα, 
κατω&εν δέ, περϊ γόνατα φ&άνουσαν. όνήπται δέ καϊ μ α ν δ ύ α ν  εκτός, ςολήν ώς 
φασιν Α χ ι λ λ  ε ι ον  ή καί τινα καλύπτονσα τών μερών, κακέι&εν επ ι το ν  άρ ις ε- 
ρον ώμον επικειμένη φ&άνει καϊ μέχρι τής τού Ίππου ι ξύος  πολύ τι μέρος πε
ριλαμβάνει τών οπισ&εν και περιττή περικέχυται’ ai μέντοι χεΐρες τώ άνδριάντι ούκ 
ασχολούνται περϊ τον Ίππον, ούδ' οσον και εύ&ύνειν ιππηλάτου τρόπον δοκέιν’ αλλά 
την μεν δεξιάν ύ φου  α π ο τ ε ί ν ε ι ,  κα&όσον οιόν τε, μετά τίνος άρείκού, καϊ γεν
ναίου φρονήματος, καϊ έμβρι&ώς άπείλουμένω εοικε τοϊς εχ&ροϊς’ πλήν σύκ άπονοίας 
τίνος και θράσους άλογου ώς αν οϊη&είη τις’ φ&άνει γάρ ή λαιά τήν δεινήν ταύτην 
αναιρούσα δόξαν και υπεραπολογουμένη τ' ανδρος ες τά μάλιςα* κατέχει γάρ επι ταυ- 
της μ ι κρόν  α π ε χ ο ύ σ η ς  τ ού  σώματος ,  μήλον χαλκούν επίχρυσον’ εφ ού και 
ςαυρος ομοίως έχων τής ύλης Ίζαται καϊ εοικε δεικνύειν ό &ατερόν εκτετακως, και 
μετ έμβρι&ούς απειλούμενος σχήματος, ώ χλαρρών απειλείται’ ότι και τό μήλον είκο- 
νιζειν έχει τον κοσμον, όν καϊ χειρϊ περισχέιν, πάσης γής άναφάμενος τό κράτος, 
δυνάμει τεθ-άρρηκε τού ςαυρού.

41. §. N. Baldenzel (1336-ban) Hodoaeporico. 107. 1.
Coram ista pretiosissima ecclesia stat imago imperatoris Justiniani aequis

simi, de aere fusa, imperiali diademate coronata, tota deaurata, maximae quan-
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titatis, manu sinistrâ (corr. dextrâ) principibus minas rebellibus imponentis, 
Statua, super quam imago posita est, altissima est, ex petris magnis et cemento 
fortissimo conglutinata.

42. §. O. Nicephorus Gregoras (f 1359.) Hist. byzant. VII. 12. (az öreg 
Andronicusrol szólva).

’Λλλ' εκείνο μικρού με παρέδραμε. Τού πατριάρχου Ίωάννου τον Γλυκέος 
δεύτερον έτος άγοντος επϊ τον πατριαρχικού θρόνον, κατά το έξακιςχιλιοςόν όκτα- 
κοσιοςόν έικοςόν πέμπτον δηλαδη της τον κόσμου σνντάσεως έτος (en 1317) επαρκ- 
τίου βιαίον πνεύσαντος, συνέβη π ε σε ΐ ν  τον επϊ τής χειρός τον επϊ τον κίονος 
ανδρίαντος χ αλ κού  ν ς αν ρ ό ν, τούτον δή λέγο) τον εν τ ό ι ς  π ρ ο α ν λ ί ο ι ς  τού  
με γ ί ς ο υ  νεώ τής τού Θεόν σοφίας ίςάμενον’ διά σπονδής τοίννν μεγίςης έ&ετο 
καϊ τούτον επϊ τής προτέρας άναγαγείν ςάσεως ό βασιλεύς’ σνχνάις ονν βαδ μ ίσ  ι 
ξυλίναις εκ τής βάσεως τον κίονα πάντα περιλαβών άναπέμωει μέχρι τού όνδριάντος, 
δι ών άπίοντες σι των τοιόντων αυτουργοί ενρίσκονσι πάντα τον σίδηρον,  όπόσος 
ενίλεν κάκει&εν ν π ή ρ ε ι δ ε  τον τού ανδρίαντος ίππον ές βά&ος δαπανη&έντα τοϊ 
ίώ, οϊς κίνδννενειν εντεύθεν, όσον ούδέπω πεσόντων των έρειςμάτων συγκαταπεσείν 
καϊ τον άνδρίαντα καϊ το κάλλιςον άπολέσ&αι τούτο ίύέαμα τής βασιλευούσης, ό 
μόνον εξ όμοιων καϊ Ισορρόπων μνρίων ελλέλειπται διαφνγόν των τε πνρκαιών 
τάς επιβονλάς καϊ την των Λ α τ ί ν ω ν  πλεονεξίαν’ avfr' ών ετερα βελτ ί ω τε  καϊ  
στ  ερ ρ ότ ε ρ a ν π ο ς ή σ α ν τ ε ς  ε ρ ε ί σ μ α τ α  τοϊ τού ανδρίαντος ίππω τό ασφαλές 
τε καϊ άσειςον έχαρίσαντο’ έπειτα κ α τ α γ  ά γ ο ν τ ε ς  καϊ  τό επϊ  τ ή ς  κε φαλής  
βασ ι λ ι κόν  σ ν μ β ο λ ο ν, καϊ έτι την εν τ ή χ ε ι ρ ϊ  σφ α ί ρ αν  βα&ν τ ε ρ  ον 
π ε ρ ι ή λ α σ α ν  τον χ ρ υ σόν  καϊ τ η λ α ν γ έ ς ε ρ α  κατεσκεύασαν έιτa τον κίονα 
πάντα άνωθεν μέχρι τής βάσεως τεϊλρανσμένην την επιφάνειαν έχοντα υπό τή ς  
τ  ών ήλων επιβολής, ονς άμα τώ τον κίονα πάλαι καλνπτοντα χαλκώ πε ρ ί  έ
σ π α σ α ν  οι Λ α τ ί ν ο ι ,  λειοκονία ςερρά περιειλήφασι καϊ τά χάσματα πάντα σννέ- 
σφιγξάν τε καϊ σννεκάλυιραν, εγώ δε καϊ άξιον είναι κρίνας την διά πολλών ηδή χρόνων 
επϊ τον ανδριάντα σνμβασιν εφ’ ι̂ μυΊν ταντην άνοδον περιιδεϊν, καϊ μή σνναναβάς 
τοίς άλλοις οντω ίύαυμαςής άπολελανκέναι τής &έας περιεργότερον, σννενήλ&ον καϊ 
περιειργασάμην καϊ κατεριίλμησάμην πάντα κα&' εν’ καϊ τό μεν τού κίονος μήκος  
ρόδιον άεϊ τνγχάνον τόις βονλομένοις εκ τή ς  σκιάς καταμετρέιν άκαιρον ένομισάμην 
λέγειν εν τώ παρόντι ά δ' ονκ έξεςιν ονδέσι τών πάντων εϊπείν, ταύ& ημείς αντόπται 
γενόμενοι λέξομεν ακριβώς’ έςι τοίννν ή μέν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  τής τού όνδριάντος κεφα
λής όργνιά μία ενμήκους ά ν δ ρ ό ς ’ τ ο σ ο ύ τ ο ν  δ' ομοί ως  καϊ  τό από τών  
ώμων αυτού μέ χ ρ ις άκρου τού επϊ  τ ή ς κ ε φ α λ ή ς  β α σ ι λ ι κ ο ύ  συμβόλου·  
τό δε μ ή κος  έκάςον δ α κ τ ύ λ ο υ  τών τούτον χειρών σπ ι ί ύαμά ι ον  τό δέ μήκος  
τής τού π ό δ ό ς α υ τ ο ύ  βάσεως  σ π ι & a μ αϊ τ ρ ε ι ς  καϊ  δ ί τ  ρ ι τ  ο ν, έίτουν 
τεσσαρες παρατρίτον μιάς σπιθαμής’ τό δέ μήκος  τού έπϊ τής ’σφαίρας ς αυ ρού  
σπίχλαμαϊ  τ έ  σ σάρες,  τό δέ π λ ά τ ο ς  σπ ι &αμα ϊ  τ ρ ε ι ς ’ τής δέ σφαί ρας  
το χώρημα μ έ τ ρ α  π ο λ ι τ ι  κ à τ ρ ί α ’ τό δ' εκ τ ο ύ ς  ή d-ονς το ύ  ί π π ο υ  μέ  χρι
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τ ο ν  ουραί ου  6 ρ γ ν ι α ί  τ ρ ε ι ς ’ ομοίως καί το π ά χ ο ς το ν  τ ρ ά χ η λ ο ν  αντον 
όργνιαί τρεις εγγιςα' το d' εκ τον άκρου της ρι νος  αυτόν μέχρι των ώτων αντον 
6 ργν  ιά μ ία ’ το δε τής κν7]μης του ποδος αντον πάχος  κατά π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ν  
σπ ι &αμ α ί  π έ ν τ ε ’ το δε ίμάτιον αντον εςιν ά ς ρ ά ο ι  σεσημασμένον καί ετι φύλ 
λο ις καί κλάάο ι ς  πεποικιλμένον καί ακριβώς εξεικασμένον εςίν οίς των άνω&εν εκ 
Σηρικής κομιζομένων.

43. §. P. Bondelmonte (1420 körül) 122. lap.
Extra igitur ecclesiam ad meridiem in platea columna septuaginta (in MS- 

Parisino : septingentorum) cubitorum alta videtur, cuius in capite Justinianus 
aeneus equester habetur, et cum laeva pomum aureum tenens, ad orientem cum 
dextera minatur.

NB. A kiadások septingentorum-ot mondottak, Boivin megjegyzése óta 
septuaginta-t tettek ; Labarthe szinte az utóbbi javítást vette fel.

Találtunk a szerályi könyvtárban egy Bondelmontet görög kéziratban 
4-edrét papíron, mely kiadatlan, a 15. század végéről vagy a 16-ik elejéről.

Czímje ez :
Λατίνον τίνος Χριςοφόρον Λνσερίνον περί των νήσων προς Ίορόάνην καρ- 

άηνάλιον τής ‘Ρωμαϊκής εκκλησίας.
Azt mondja a 85-ik lapon :
Έκτος τοίννν τού ναού προς μεσημβρίαν, κίων ίςαται |έ βδ ο μη  κοντ  a το 

ύψος πηγών, καί εν τή τούτον κεφαλή ή τού Ίονςινιανού ςήλη εςίν έφιππος, έκ 
χαλκού κατεσκενασμένη, εχονσα έν τή άριςερά χειρί, μ ήλον χρνσούν προς  αν ατ  ό
λα ς â ε ά φ ο ρ ώ σ α, καί  τ η ν  ô εξ ία ν άν ατ  ε ί ν a σ a απε ι λε ί .

Megjegyezhető', hogy e leírás sokkal pontosabb és részletesb, mintsem a 
latin szöveg ; e helyen irálya meglehető's, de rendszerint oly ügyetlen, hogy egy 
nyelvhez sem tartozik, legalább azon alakban, mint Bondelmontet kiadták.

44. §. Q. Codinus (1453. körül).
Ugyanazt tartalmazza s ugyanazon kifejezésekkel, mint fentebb adtuk a 

26. §-ban, Suidas alatt.
45. §. R. Gilly (1559-ben) Topographia Constantinopolis. II. 17.
Fuisse tamen Augustanum, ubi nunc cernitur aqua saliens non longe a

Sophiae angulo ad occasum vergente, assequor ex stylobata paulo ante exstante 
columnae Justiniani a Tureis sublatae . . . .

Procopii descriptionem pedum equi sic vertit :
„Posteriores ita contrahebat, ut prompti essent ad gressum."
Barbari (Tureae) omni aereo vestitu, et equo et statua columnam Justi

niani spoliarunt, aliquotque annos nuda remansit. Tandem ante triginta annos

1) Bondelmonte elöneve Kristóf volt, és ama melléknév Anserinus vagy Enserinus e szónak 
Enseigneur (vezető, kalauz, utazók Vademecuma) barbár alkalmazása következtében jutott neki, melyet 
előbb könyvére, később magára a szerzőre alkalmaztak. Lásd az utolsó, Sinner-féle kiadást.
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eversa est tota usque ad stylobatem, quem anno superiore funditus vidi excindi, 
ex ejus crepidinibus aqua saliebat fistulis in magnum labrum ; nunc stylobatae 
loco, castellum, aquae latius constructum est, et fistulae auctae.

Equestrem Justiniani statuam, quam modo dixi supra hanc columnam 
fuisse collocatam, servatam diu in claustro Regii Palatii, deportari nuper vidi in 
caminos, quibus metalla funduntur in machinas bellicas ; inter quae erat Justi
niani crus, proceritate meam staturam superans, et nasus dodrante longior. Crura 
equi ad terram projecta metiri non potui, pedis ungulam, mensus sum occulte, et 
deprehendi dodrantalis esse altitudinis."

45. §. a. rore ngozifmoav avzi)v (rr¡v xeipakrjvj é v  tío  xlovl t o v  Avyovziov, 
xai Igazo é'wç éanégaç. Ducas p. 300. B. Bonn.

Justinián szobra leírásainak röyidlete.

46. §. Ha az imént elsorolt eredeti tudósítások foglalatját egybeveszszük 
és rendezzük, a következőket találjuk, ú. m.

1- ször. A szobor 543-ban september hóban lön felállítva Justinián ország- 
lásának 17-ik évében. (Zonaras, Theoph. Malal. Cedrenus J).

2- szor. Az óriási oszlop, melyen a szobor állott, tetézve volt és környezve 
koszorúkkal s diszítményekkel, aranynyal vegyített barnarézből, mely ezüst 
értékű volt s Chalcysból származott, s „Nikau fölkelése alkalmával megégette
tek. (Procop. Cedren. Pachymeres, Gilly),

3- szor. E díszítmények a Latinoknak estek zsákmányul, midőn Konstanti
nápolyi 1205. körül meghódíták. Amint azokat a szegekkel együtt kiszakíták, 
az oszlop felette meg lett rongálva. (Pachymeres. Niceph. Greg.).

4- szer. A vastámaszok, melyek által a ló három lába tartatott s támasz
tatott, a rozsdától meg lévén rongálva, 1307-ben megújíttattak. (Ugyanott).

5- ször. Konstantinápolynak a törökök általi bevételekor az utolsó Kon
stantin feje egy napig ezen emlékre maradt fölakasztva. (Ducas 300. lap. Phran- 
tzes 291. lap).

6- szor. A lovas szobor, mely földre vettetett (II. Mahomed által?), a palota 
raktárában tartatott, úgy, hogy az oszlop pusztán maradt egész 1519-ig. (Gilly).

7- szer. 1519-ben az oszlop is eldöntetett egész az oszloptalpig (stylobate). 
(Ugyanott). *)

*) Murait úr, b y z a n ti  C h r o n o lo g iá já b a n  s ú ly o s  h ib á t  k ö v e te tt  e l .  E lő s z ö r  is , a  1 8 6 .  la p o n  2 -d ik  
ez. a . a  k é r d é s e s  sz o b o r  fö lá l l í t á s á t  a z  5 4 3 -ik  é v b e  te s z i . H o g y  m o n d h a tta  u g y a n ő  2 1  é v v e l k é ső b b , t. i. 
5 6 4 - i k  év re  v o n a tk o z ó la g  ( 2 2 1  la p , 5 - ik  sz . a .) e z t  : „ K o n sta n tin á p o ly , J u s t in iá n  fö lá ll í t ta t j a  sa já t  lo v a s  
sz o b r á t a  cu r ia  e lő t t i  v á sá r té r e n " , s h o g y  id é z h e t i  b iz o n y s á g u l  P r o c o p . A e d if . I . 2  é s  1 0  ? H isz  P r o c o p  
a  2 - ik  fe je z e tb e n  b ő v en  ér te k e z ik  a  m i lo v a s  sz o b r u n k ró l b a rn a rézb ő l, s  a  1 0 - ik  fe je z e tb e n  a z t  m on d ja , 
h ° g y  e g y  e lő b b i fe je z e tb e n  m o n d á  (tavtijg tv Xóyoig tutfivijg&Tjv röiq sfinQoaütv). Ez te h á t  n em  más, 
m in t az e lő b b i szo b o r .
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8*szor. 1548-ban a barnaréz szobor az ágyúöntödébe vitetett, az oszloptalp 
is ledöntetett, és az oszloptalp alapja, mely már is kutaknak volt szervezve, na
gyobb számú csöveket nyert. (Ugyanott).

9- szer. A barnaréz szobor és az oszlop Ignotius főmester (protomagister) 
müve volt, ugyanannak, ki sz. Zsófiának is legelőkelőbb építésze vala. (Névte
len 1001-bol, Codinusnál de Sancta Sophia).

10- szer. A ló három lábon nyugodott, csupán az első bal lábszár volt 
felemelve meggörbített alakban. (Procop. Pachymeres).

11 -szer. A ló farka előbb könnyedén fölemelve lelógott bizonyos távol
ságban a hátulsó lábaktól. (Pachymeres).

12- szer. A ló szája oly alakú volt, hogy úgy látszék, mintha harapni 
akarna. (Ugyanaz).

13- szor. A ló sörénye nem állott a nyakhoz simulva, hanem szélnek 
eresztve (Pachymeres).

14- szer. A ló feje egy kissé le volt hajtva észak felé. (Pachymeres).
15- ször. Előbb zablája is volt, de Pachymeres idejében (1300 körül) már 

csupán maradványai voltak láthatók. (Pachymeres).
íme a legelhatározóbb pont, hogy Nimphirius ábráját egyedül Justinián 

szobrának tulajdonítsuk.
16- szor. A ló melle széles volt. (Pachymeres).
17 -szer. A lovas, kit Procop óriásinak nevez, fiatal embernek nézett ki, 

jó lovasnak, nem volt sem lándsája, sem pálczája, sem sarkantyúja, sem kengyel
vasa. (Pachymeres).

18- szor. Nem hordott sem szakállt, sem bajuszt; homlokán igen kevés haja 
volt, s a hátulsó haj nem érte el nyakát. (Cedren. Fást. Alex. Pachymeres).

19- szer. Domitiánhoz hasonlított. (Procop. arc.).
20- szor. Szeme élénk, nagy, kerek volt. (Procop. arc. Fást. Alex.).
21- szer. Egy neme a köntösnek (Tunica) nem esett le egészen térdig. 

(Pachymeres).
22- szer. Szintúgy a mellvas. (Procop. Pachymeres).
23- szor. A köpeny (chlamys), miután a mellen keresztben átvonúlt, a bal 

vállra tért vissza, honnét a lóra esett le (Pachymeres). A köpenyen látszó hím
zések és virágok azt mutatták, hogy selyemből volt. (Niceph. Grreg.).

24- szer. Fején egy fejdíszt viselt, melyet Toufansük. neveztek, s mely a 
diadalmat járt császárok megkülönböztető dísze volt. A mi szobrunk fejdísze 
aranyozva volt, s a halántékok körül koronát képezett, továbbá fölibe alkal
mazott tollak, szélesedve, magas bokrot formáltak, mi Procopnak alkalmul 
szolgált, őt Apollóhoz, vagy a reggeli csillaghoz hasonlítni. (Procop. Tzetzes, 
Pachymeres).
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25- ször. Ez a Toufa földre esett Theophil császár idejében, s visszahe
lyeztetett. Később két toll esett ki belőle, s sz. Zsófia kincstárába tétetett. (Leo 
Gramm. Pachymeres, Niceph. Greg.).

26- szor. A jobb kéz fel volt emelve avarerayiévi] (Cedren. Anonym. ined. 
Suidas, Pachymeres, Codinus), s előre kiterjesztve nçoreivofiévi] (Procop.), az 
ujjak nyíltan tartva, megállítni s fenyegetni a perzsákat (Procop. Cedren. a név
telen, Suidas, Pachymeres, Codinus).

27- szer. A bal kéz egy kissé távol tartva a testtől egy aranyozott tekét 
tartott, mely fölött egy aranyozott kereszt állott (Procop. Suidas, Pachymeres, 
Codinus). A kereszt leesvén, újra megaranyoztatott. (Niceph. Gregoras).

28- szor. A lovas lábszára meztelen volt, hanem a lába arbyz-topánnal 
(brodequin-arbyze) volt fedve (Procopius) ’).

47. §. íme ez oly szabatos leirás, mely ábránkkal oly tökéletesen össze
vág, hogy az olvasó, bármily kételgő legyen is, nem habozand kijelenteni, hogy 
e leirás Nimphirius ábrája után látszik készítve. Lehetetlen meggyőzőbb próbá
kat felhozni állításunkra, miszerint e kép Jusztinián szobrának képmása.

48. §. Szobrunk mértékeinek ellenőri vizsgája.
Mielőtt Nimphirius ábrája pontosságát vizsgálnék, gyűjtsünk össze előbb 

mindent, mit a történetirók Justinián szobra egyes részeinek mértékeiről mon
dottak.

1- ször. A ló mellétől egész farkáig három argyiai (6 lábú ölek) hosszú 
volt. (Niceph. Greg.).

2- szor. A ló nyaka (körülete?) szinte körülbelül három öl volt. (Niceph.
Greg.).

3- szor. A ló feje az orrlyukaktól egész a fülekig 2) egy öl vala. (Niceph.
Greg.).

4- szer. A lábszár körülete (enémis) 5 spithamot tett. (Niceph. Greg.).
5- ször. A ló lába körmének magassága egy dodrans (12 hüvelyk) volt.

(Gilly).
6- szor. A lovas lábszára oly magas volt mint Gilly.
7- szer. A kereszt négy spithamnyi magasságú s három spithamnyi szé

lességű volt. (Niceph. Greg.).
8- szor. A teke három politikai (városi ?) meter tartalmú volt, mint Niceph. 

Gregoras mondja °).
A lá b b  látandjuk, hogy Labarthe úr csalódott, midőn e kifejezést : rá  GCpvoá tge avr^iídov 

jfcopá,' így értette : ez a topán nem fedi be a sarkot. Lásd szép munkájában a konstantinápolyi paloták
ról a 37. lapot.

2) Byzantios, Constantinopolis I. 447. 1. helytelenül mondja : tv ror fivalóyov rtvrov a%Q 
r  r¡ ¿ x  s qp « ¿ f¡ q .

3) A metrón politikon előttünk ismeretlen. Ha Nimphirius átmérőjével akarunk élni, a metrón 
politikon 8 klbaraszt (palme) tenne, 2 araszból álló egy-egy köb a három méretben, vagy 3.62 fran- 
czia liter.



JUSTENIÁN LOVAS SZOBRA. 31

9- szer. Justinián fejének körülete egy ölet tett. (Niceph. Greg.).
10- szer. A lovas vállaltéi a Tonfa hegyéig szinte egy ölet mértek. (Nicepli. 

Gregoras) *).
11- szer. Justinián orra egy dodrans (12 hüvelyk) hosszú volt. (Gilly).
12- szer. Az ujjak egy spithamnyi hosszúságúak voltak. (Niceph. Greg.).
13- szor. A láb alapja 32/3 spithamnyi volt. (Nic. Greg.).
49. §. Hogy ábránk segélyével emez adatok feletti ellenőrködésünket 

könnyítsük, minden mértékek alapjául fölvettük a leghosszabbikat, t. i. a három 
ölet, mely a ló mellétől a farkáig terjed, ezt használtuk azután a mérleg meg
állapítására, mely az ábra mellett áll.

E mérleg használata mellett, a történetírók által följegyzett mértékek 
átalánosságban megerősítvék ábránk által, kivévén a 7-ik, 10-ik és 12-ik szá
mot, azaz : a kereszt kelletinél kisebb, az ujjak hosszabbak és a Toufa magasabb.

Már most, miután a figyelő szem e hibákat már a rajzban fölfedezi a tör
ténetírók jegyzeteinek segélye nélkül is : felhatalmazva hiszszük magunkat arra, 
hogy e három hibát, nem Ignotius mesteréinek, hanem inkább Nimphirius festé- 
széinek tekintsük.

50. §. Megmutatjuk azonnal, hogy vannak még más hibák, mik a festész 
rovására teendők. A művészet Konstantinápolyban kevesebb haladást mutatott 
a 15-ik században, mint Nagy Justinián korában. Különben is az oly roppant 
magasságban elhelyezett szobor napjainkban is, még a legügyesb és legkivá
lóbb rajzolók elébe is, nagy nehézségeket gördítne, s a mi több, nem tudjuk 
valódilag, vájjon mindaz, mi hibás a kézirati ábrában, Nimphirius kezétől szár- 
mazik-e V mert meg kell jegyeznünk, hogy a rajz két különböző kézre mutat, 
hogy az első festész, Nimphirius, barnás tintát használt, mely igen halvány 
lett, s hogy valamely újabb kéz, t. i. az, mely a hamis fölirást : Fons gloriae 
perennis Theodosius, valamely kékesebb szinti tintával oda írta, több elhalvá
nyodott részeit az eredeti ábrának saját modora szerint újra festette (retouchi- 
rozta), nem is sejtvén néha, hogy mit visz végbe. Tanúság erre a köpeny, mely 
a mellen a mellvassal összevegyül. Vájjon a kézirat nem volt-e megvéve Corvin 
Mátyás által, s a rajzot nem Pesten mázolták-e be, s tették hozzá a hamis föliratot, 
mely a rajzon nem létezett akkor ?

51. §. Mindazonáltal nem lehet tagadni, hogy némely elég komoly hibái 
a rajznak nem származnak Nimphiriustól. A jobb kar állása szerfelett merev 
s egyszersmind szerfelett puha. Úgy látszik, hogy Justinián korában ennél 
sokkal jobban is tudtak dolgozni. Bizonyságul a III. T. 17-ik ábrában előmuta
tunk, mint párhuzamos tárgyat, egy Josué-kart, mely a napot megállítja, egy a

x) Byzantios úr, Constantinopolis i. h. itt is helytelenül fejezi ki magát, ezt idézvén : „«¡to ztáv 
(öficov ci%Qi trjg ntoixtCf,ahiag.L
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Yaticánban létező, a 7-ik vagy 8-ik századból származó görög kézirat rajza után. 
(Seroux d’Agincourt Hist. de l’art par les monumens. Peinture XXX. tábla).

52. §. A ló csupán a sörényre s a szemre nézve ad gáncsra alkalmat ; a 
többi eléggé szép.

De az egész ábrának legszebb részlete a lovas lábszára, ez nem bágy 
semmi kivánni valót. Azért is nem habozunk elismerésünket adni e lábszárra, 
nem mint Ignatius mester találmányára, hanem mint egy szerencsés utánzá
sára azon szép mintáknak a korábbi időkből, melyek akkor Byzanczban nem 
hiányoztak. A különféle művészetek kézfogásai a YI. században még eléggé 
ismertettek, s igen jól tudtak még akkor egy létező tárgyat utánozni, tudtak 
másolni, hanem a föltalálásban már érezhető volt a kezdődő hanyatlás. Bizony
ság erre maga az említett görög kézirat Jósuétől a VII. századból. Gabaoth vá
rosa (29. ábra IV. T.), és a Boúnos (30. ábra IV. T.) kifogáson felüliek; e rész
letek alkalmasint szép minták után másolvák. Ellenben magának a jelenetnek 
alakjai hibákkal telvék (lásd a 31. és 33. ábrát), mert azok a miniature-festő 
saját találmánya, s a különbség nagyon is látható.

Mindazáltal e kérdéseket nem lehet önkényleg elhatározni. Elég egy te
kintetet vetni ama híres arany mellpénzre (medaillonra), mely hajdan a franczia 
műtárban létezett (lásd II. T. 5. és 6. ábrát), hogy meggyőződjünk, miként Ju- 
stinián korában igen roszul is tudtak dolgozni, még aranyban is ; valamint azt 
sem kell soha elfeledni, hogy, daczára a szépségi és hanyatlási megkülönböztető 
jellemnek, melyet megállapíthatni a művészet történetének különféle korszakai
ban, minden korszak nem teremti elő minden egyéniségeit egyenlő színvonalon. 
Nem volt elég Pericles századában születve lenni, hogy valaki Phidias legyen, 
léteztek abban a korban kontárok is. Ep úgy látunk a hanyatlás korszakaiban 
gyakorta oly képességeket, melyek fölülemelkednek a nagy tömegen, s meg
közelítik a legszebb korszakok tehetségeit. Tessék csak egymás közt összehason- 
lítni Justinián ama három rézpénzét, melyeket itt a II. T. 8, 9 és 10. ábráin sa
ját éremgyűjteményünk példányai után lemásoltunk.

53. §. Már most menjünk át szobrunk minden egyes részeinek részletes 
vizsgálatára. Ennek folytán némely tanuságos jegyzeteket fogunk böngészni a 
történelem, irodalom és művészet bírálatára nézve, oly tényekre is fogunk akadni, 
melyeket a történetírók hallgatással mellőztek.

Elkezdjük munkálatunkat a lovas fejével. A Toufának nevezett fejdísz, 
ámbár nagyhatású s rendkívüli, alkalmasint egy kissé megnagyobbíttatott Nim- 
phirius által, mint fentebb a 48. és 49-ik §-ban bebizonyítok. E fejdísz, minden 
kétségen kívül ugyanaz, mely Justinián nagy arany mellpénzén látható, mell
képén (az előlapon [avers]) és a lovasnál (a hátlapon [revers]), s alkalmasint 
azonos a cristával, milyeket Theodóz, Marcianus, Leo, Zeno, Anastáz és Justin 
érmein láthatni. Ezt a jegyzetet már a tudós Allemannus is megtette. — Hist.
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arcana Procop. 428. lap, — hol is hozzá teszi, hogy ezt a diszítményt nztgujh) és 
Tyoncuovxia-n&k is nevezik. Justinián többi pénzein nagyobbára szinte megvan, 
hanem nagyon kisebbítve, alkalmasint helyszűke miatt, az érmen. Heraclius egy 
pénze, mely őt arczban mutatja (III. T. 16. ábra) ugyanezt a toufát hordja 
magán egy kevéssé különböző modorban. Mindezen emlékek összehasonlításából 
azt vonjuk ki, hogy e fejdíszt nem kell az Ynká-k fejdíszével azonosnak venni, 
mely egy a főt abroncsképen környező tollcsokorból áll, hanem ügy, mint két 
sorát a tollaknak, kissé lehajtva, s fölfelé mindinkább szétágazva.

Azon megjegyzés, miszerint egy ízben e tollak ketteje kiesett, csodálko
zást gerjeszt. Ha igaznak veszszük a tényt, meg kell engednünk, hogy minde- 
nik toll külön volt öntve, a mit valószinütlennek kell tartanunk. A mellpénzen 
(médaillon) még egy félkört látunk leereszkedni a főnek két oldaláról, s alul 
egy kicsi golyóban végződni, ez egy (gloriole) dicskoszorú. Talán összetéveszték 
ezt a két tollal, melyek egy ízben a szoborról leestek V

54. §. Marad még hátra egy kérdés a toufának azon részére vonatkozó
lag, mely a főt környezi. Abroncs volt-e az, mint Nimphirius ábrája mutatja, s 
mint Pachymeres (40. §.) mondja, vagy pedig sisak, mint az arany mellpénzen 
és minden más emléken, s mint végtére sejteti ez elnevezés y.çavoç, melylyel 
ugyanaz az iró jelöli szobrunk fejdíszét? Mi ez utóbbi véleményhez állunk, mi
vel ez megegyezik a cristával. Nimphirius, midőn a rajzot készíté, alkalmasint 
állásánál fogva akadályozva volt a felső részt, mely a fő tetejét fedi, láthatni.

55. §. Justinián arczát illetőlegállapítsuk meg most mindjárt, hogy e 
császár, valamint elődjei a hitehagyott Juliántól kezdve s utódjai egész Pho- 
kasig, nem viseltek soha szakállt. Ennél fogva minden kép, mely őt szakállasnak 
állítja elő, elvetendő. A ravennai sz. Apollonius újabb templomában lévő Justi
nián (III. T. 15. ábra), melyet Isambert úr munkájából : Histoire de Justinien 
1-ère partie Paris 1856. vontunk ki, eszerint nem arczkép *). Ebből az követke
zik, hogy tévedés volna állítani, hogy Justinián halála előtt szakállt növesztett. 
Más helyen elő fogunk mutatni a selymbriai régiségekkel Justiniánnak egy 
arczképét, mely márványból féldomborműben a selymbriai egyház homlokzatán 
díszlik. Ez egy kiadatlan rajz, melyet az eredetiről vettünk le. Justinián, egy 
sz. Zsófiában létező, jelenleg eltakart s láthatlan rakmű (mosaique) után lemá
solva, íossati úr levéltárczájában találtatik, ki, mint építész sz. Zsófiát restau-
„ ') Erre nézve Isambert úrral nem értek egyet (az idézett munkában II. köt. 315 s következő I.).
0  Raoul-liochette úrral egyetemben ráhagyja, hogy a sz. Apolloniusi szakállas arczkép hiteles, s e véle
ményét Malalas-nak egy passusával támogatja, mely roszul van lemásolva Procopiusból, mert a helyett, 
hogy mint Procopius ezt mondaná xal zo (jívtiov xtígov, vigyázatlanságból a xsíoov-t elhagyta. Egyéb
iránt is ez az arczkép újra volna pontosan lemásolandó magában az egyházban. Ciampini nincs meg ne
kem, d’Agiucourt Ciampini-böl vonta ki szakáll nélkül és Isambert úr szakállal. Nem mondhatom, melyik
nek van igaza. Van egy dolog, melyet megtámadni nem lehet. A szakáll csak Phocas alatt kezdődött 
újra. És így Malalas, ki egy szakállas Justiniánt tudott képzelni, bizonyosan oly korszakban élt, midőn a 
császárok szakállt viseltek.

A M. T.  A K A D .  É V K Ö N Y V E I .  X I .  K Ö T . X.  D. ü
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rálta, s ki Salzenberg úr munkája által meg lön akadályozva becses gyűjtemé
nye kiadásától, mely emez építészeti s festészeti mestermü részleteit, különösen 
pedig a rakmüveket tartalmazza. Egyik munkában úgy, mint a másikban, Jus
tini én szakáll nélkül van.

Ami illeti Justiniánnak Domitiánnali hasonlóságát, mely utóbbinak arcz- 
képét a III. T. 14.ábrában mutatjuk be, mely hasonlóságról Procopius tesz em
lítést, nekünk úgy látszik, hogy e tekintetben csupán az átalános benyomásról 
lehet szó, mert mi azt tartjuk, hogy Domitián orra egy kevéssé kisebb mérték
ben viseli a sasorr alakot, mely ellenben Nimphirius ábrájában határozottan ki 
van fejezve.

A nyak Nimphirius képén talán egy kissé túlságosan hosszú.
56. §. Ha a váltakra megyünk át, csodálkoznunk kell, hogy a köpeny

ről hiányzik a csat (fibula) a jobb vállon. Ez oly nélktilözhetlen részlet, misze
rint nem habozunk kimondani, hogy Ignatius azt okvetlen oda tette. Ámde, ha 
ez áll, miért hiányzik az Nimphirius ábráján? Alkalmasint a csat ott volt, s el
tűnt. Az akkori korszak ízlése s divatjához képest valamely értékesebb fémből 
kellett lennie, mint minő a barnaréz, sőt drága kövekkel s gyöngyökkel éke
sítve ; három gyöngysornak kellett függnie róla, s felül egymás fölött három 
sarlóalaku diszítménynek kellett alkalmazva lennie, a mint azt az arany mell
pénz (médaillon) világosan mutatja. Ez az utóbbi diszítménye a csatnak vagy 
kapocsnak soha sem hiányzik az ezen korbeli byzanczi díszöltözetről, s megkü
lönböztető jele volt az udvarhoz tartozó magas személyeknek. A ravennai sz. 
Vitai egyház rakmüve (mosaique), melyet Ciampini kiadott, s utánna Isambert 
és Procopiusnak bonni kiadása, Justiniánt egy némileg különböző kapocscsal 
látj a el, s úgy látszik, hogy annak alakja változott a császár öltözete szerint, 
vagy a személyiségek méltóságához képest ; ugyanis Theodoráé tulipánhoz ha
sonlít, mely egy kisded tekét tart, és az udvarnokok kapcsán e diszítmény két 
csúcshoz hasonlít, mely az öltözék szárnyából van kiemelve. (Lásd Justiniánt
III. T. 11. és 12. ábrán, és Theodorát a 13-ikon kíséretökkel ; ha ezeket a rajzo
kat a másoló nem szépítette, a rakmüvek a művész dicséretére válnak).

Meglátjuk alább, hogy a lónak minden diszítményei eltűntek. Valószínű 
tehát, hogy ez a kapocs hasonló sorsban részesült. Igaz ugyan, hogy a történet
írók nem emlékeznek ezen alkatrészek elorzásáról, azonban bátran föltehetjük, 
hogy miután ez az értékes fém diszítményeivel épen oly könnyen leszedhető 
volt, mint az oszlopot ékesítő ugyanazon fémből készült virágfüzérek, a latin 
hódítók azokat is elragadozták. Nimphirius ábrája bizonyítja nekünk e tényt, 
melyet a történetírók elhallgattak.

57. §. Folytatva vizsgánkat, a jobb kar anyagot nyújt egész sorozatára 
a megjegyzéseknek, melyek a byzanczi irodalom történetére s itészetére nézve 
fontosak.
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Procop azt mondja, hogy Justinián szobra kezét maga előtt tartja föl
emelve ( n y o T e i v e i ) ,  míg Nimphirius nekünk azt puhán s hát mögött fölemelve 
festi le. Talán egy új hibája ez Nimphirius ábrájának, hozzáteendő a túlságosan 
vastag kézhez és a szerfelett hosszú ujjakhoz?

De most ez egyszer az ellenkezőt vagyunk képesek bebizonyítni, t. i. 
hogy a rajzoló pontos volt, s hogy a történetiró ejt bennünket hibába.

Erre nézve vegyünk tanácsot a római birodalom s a görög császárság 
első korának szokásaiból.

58. §. Minden régi emlékeken a lovas kezét fölemelve s előre nyújtva 
látjuk, mi barátságos üdvözletét fejez ki ; így mutatkoznak a lovasok ábrái min
den római érmen, mely „Adventusu (megérkezés) köriratot visel. Ezek közül 
csak nehányat mutatunk fel, ú. m.

IV. T. 34. ábra. Hadrián nagy Br. (Cohen 789. sz. VI. tábla). A császár 
fölemeli jobbját üdvözleni. (Cohen azt mondja, hogy felköszöntem beszéddel (ha
ranguer) a zászlókat ;

III. T. 18. ábra. Septimius Severus nagy br. Dupré úr mű tárában (Cohen- 
nél 477. sz. VII. tábla) fölemeli jobbját maga előtt széljel álló ujjakkal;

III. T. 19. ábra. Geta ezüst érem saját gyűjteményemből és
III. T. 21. ábra. 111. Gordianus ez. érem szinte saját gyűjteményemből, 

szintúgy cselekszenek az ujjak szétválasztása nélkül.
III. T. 20. ábra. Heliogabál nagy br. a francziaországi mtítárból (Cohen 

158. sz.) jobb kezét fólnyitottan emeli azok felé, kiket üdvözöl megérkeztekor, s 
baljában egy hosszú kormánypálczát tart.

III. T. 22. ábra. Traján-Decius ezüst érem saját gyűjteményemből, ha
sonló magatartásban.

Ugyanezt leljük Cohennél Gallienus Saloninus 1. sz. Aurelianus 2. sz. 
Probus 63. sz. Valentinián, apa 2. sz. és Honorius 1. sz. császárokra vonatkozó
lag. Végtére :

III. T. 23. ábra. Tacitus császár, barnaréz mellpénz a franczia műtárból 
(Cohen 20. sz. VII. tábla) oly változattal a taglejtésben, hogy a jobb kéz előre 
nyújtva a mutatóújjal mutat s a többi ujjak zárva maradnak.

Mind ez világosan mutatja, hogy Procopnak nincs igaza, s hogy igen 
roszul fejezte ki magát, azt mondván zigordvei. Ida Justinián kezét maga elé 
tartaná, ez barátságos üdvözletei jelentene, azaz annak ellenkezőjét fejezné ki, 
a mit mindenki mond róla, hogy kifejez.

59. §. íme még egy dolog, mely Nimphirius ábrájának támogatására
szolgál :

Ha megvizsgáljuk, hogyan fejezték ki a régiek a kéz magatartását az 
ellenséges indulat, fenyegetőzés vagy megálltás értelmében, ily köriratok mellett 
mint: „Debellator hostium, vagy Gloria Romanorumu : épen azt a taglejtést találjuk,

5*
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melyet Nimphirius ábrázolt. Ez egyébiránt oly természetes, oly egyszerű s ösz- 
tönszerü, hogy csaknem azt mondanék, hogy az oly ember magatartása, ki 
egy másikat arczon akar ütni.

A 24. ábrán III. T. egy II. Constantiust mutatunk jbe arany mellpénzen 
afranczia műtárból. (Cohen 7.SZ.IX. tábla). A ló vágtatva van ábrázolva, alatta 
egy kígyó, az ellenség jelvénye, a lovas jobbját hátra emeli, ujjai széljel állnak, e 
körirattal : „Debellator hostium

III. T. 25. ábra. Theoclóz (II.) kis barnaréz saját műtáramból; körirata: 
Gloria Romanorum. A császár lóháton jobbját huta mögött tartja fölemelve, ujjai 
szeljelnyitv dk.

III. T. 26. ábra. Arcadius kis barnaréz, gyűjteményem teljes épségben 
maradt érme, ugyanaz a körirat és ugyanaz a hátlap.

Tegyünk hozzá ez érmekhez a III. T. 17. ábrán egy Justiniánéhoz hason
lónak állított magatartását egy kéziratbeli Jósuénak, támogatván ezt a byzanczi 
irók kifejezéseivel, kik mindnyájan egyaránt ávareza[i¿vr¡-t mondanak, s nem 
TígoTe%ag,évr¡-t, mint Procop, s e szerint a bizonyság már nem lehet tökéletesb 
Nimphirius képe mellett ’).

*) Van egy neme a császári érmeknek, mely némileg rejtélyes előttünk a fölemelt kéz tartására 
nézve. Ezek jelesül az ily köriratu pénzek : „Virtus Aug.“ Miután összeállítottuk az ilyetén körirást 
mutató valamennyi képleteket, azt találtuk, hogy az uralkodó eszme bennök csakugyan a harczbani 
vitézség. És így a „Virtus Aug.“ körirat helyett oda lehetne tenni ezt: „Debellator hostiuma vagy „Gloria 
Románommá Sept. Severas császár érmén (Cohen 440. sz.), melyről mondva vau : császár vágtatva s 
egy ellenséget leterítve, vagy pedig III. Gordianus érmén (Cohen 342. sz.) császár lóháton fölemelt jobbal 
egy kopját hajítván egy leterített ellenségre; de sok más érmeken is, hol foglyok vagy diadaljelek ábrá- 
zolvák (mint például III. Gordianus, 203. sz.; Caracalla 368. és 582. sz.; Commodus 437. 438). Mind
azonáltal a végzett háborút jelző vagy majdnem békés jellemű pénzek száma nem csekély, melyeken 
gyözelemistennő (Victoria) majd van, majd nincs ; ezek az olyanok, melyeken parazonium, paizs, sisak 
vagy lándzsa létezik, s néhol egy sisak vagy egy mell vas láb alá helyezve. Különösen megjegyzendő, 
hogy a lándzsa rendesen (ott, hol az érem épsége azt látni engedi) hegyével lefelé van tartva, mi ismertető 
jele a tettleg nem létező háborúnak. Jegyezzük meg különösen, hogy vannak érmek, melyeken a vitéz
ség egy puszta oroszlánvadászatban látszik rejleni. Ilyen Hadrián lóháton, kopját vetvén egy futó orosz
lánra, Cohén 1158. sz. (vesd össze az 517. számmal, hol az oroszlán hiányzik); ilyen Commodus, 
Cohen 433. 434. 439. 850. 851. 843. sz., ilyen végtére III. Gordianus egy érmen des colon, d’ Antioche, 
melyen a körirat „ Virtus Aug.u hiányzik.

Léteznek igen nagy számmal „ Virtus Aug.u körirattal, nem tettleges háborút jellemző érmek, 
melyek nyugalomban ábrázolják vagy a császárt, vagy a vitézséget, vagy Mars-t, Pallas-t, Rómát, vagy 
végre Romulust, mely egyéniségeket gyakran nehéz egymástól megkülönböztetni.

De a mi bennünket leginkább megzavar, az egy érme a két Fülöpnek, apa- és fiúnak, lóháton 
jobbra vágtatva, egyik közülök kormánypálczával kezében, s mindketten egyik kezöket fölemelve, mely 
Cohen szerint a bal kéz. Az én példányomon ez nem a bal, hanem a jobb kéz, s e kéz mindkét császár
nál előre van emelve, nem hátra, és (az én példányomon) még két pont is látszik a fiúnak fölemelt keze 
felett. Példányom köriratán €  van jegyezve, s nem E , mint Cohen leírja a 110. számban. Példányom, 
mely szép épségben van megtartva, hátlapján lázító barbarismussal készült, míg az arczlapon Fülöpnek 
az apának feje nagyon szép. Volt hajdan a franczia mütárban egy Caracalla-féle arany érem (Cohen 
3 7 0. sz.), mely nem létezik többé, mert ellopták s elolvasztották. Cohen így írja le azt : „R . Virtus 
Augustorum, Severus, Caracalla és Geta, lóháton fölemelt jobb kézzel.“ Felette kár, hogy e hiányos leírás 
nem mondja, vájjon előre vagy hátra van-e emelve. Mi mindenesetre nem találunk erre a különös maga
tartására az előre felemelt kéznek más magyarázatot, minthogy ez a Virtus valamely már kimutatott 
vitézség, melytől a két Fülöp visszatér, üdvözölvén a rómaiakat vagy pedig valamely circusi győzelemtől.
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60. §. Emez elvitázhatlan eredmény egy jelentékeny megjegyzést tá
maszt bennünk a Procopiusnak adandó hitel terjedelmére nézve. Ismert dolog, 
hogy ez az iró Justinián irányában két különböző arczot mutat, hogy írt egy 
történetet dicsérettel telve, mely Justinián életében jelent meg, s hátrahagyott 
egy titkos történetet, melyben Justiniánt és Theodorát a legelvetemedettebb 
teremtmények gyanánt festi. Daczára e kétszinüségnek az emberek rendesen 
inkább hiszik a rosszat, mintsem a jót; minek az lett a következése, hogy a 
leglelkiismeretesebb irók is kelletinél több hitelt adtak a Prócop által elmon
dott iszonyatosságoknak. Ám, annak a mit föntebb kimutattunk a kéz állásáról 
a mi szobrunknál, semmi köze a dicsérethez és gáncshoz, tehát itt Procop ter
mészete árulja el magát e szóban tcqot elvei, ez a rhetor-prókátor nem tud más
ként írni, mint superlativusban, képtelen egyszerű igazságot mondani. 0  mintegy 
példányképe (prototypusa) a túlzott kifejezéseknek, melyek főleg az új-görög 
nyelvben uralgnak. Ha kérditek : oda haza van-e valaki? nem tudják azt fe
lelni, hog}’ kiment, hanem azt mondják : ecpvyev — elszökött. Találkozásnál nem 
azt kérdik : hogy van ön? vagy : mit csinál Ön? hanem rí y.áfiveig =  miben fá
rad ön? s ezt akkor is, midőn az illető pamlagon hever mit sem mivelve. Azon
ban látván, hogy más nyelvekben is léteznek hasonló túlságos és aljas mon
datok, (mint p. o. a franczia nyelvben e mondat : aller h traîne-boyaux =  bél- 
vonszolásig futni), nem merünk ezért különös szemrehányást tenni az új-görög 
nyelvnek, és csupán annak kimondására szorítkozunk, hogy hiba volna hinni, 
mintha Nicephorus Gregoras, Pachymeres, Suidas és mások szobrunk leírásá
nál nem tettek volna egyebet, mint Procop előadását lemásolni és gyámolítni !).

61. §. A bal kar Nimphiriusnál egy kissé erőtetett. Világos, hogy ábrá
jában az egész tekét az egész kereszttel akarta fölmutatni, mely azonban, leg
alább részben, a ló sörénye mögött szükségképen el volt rejtve. Ennélfogva ő 
egy kissé túlságosan rövidítette és szorította a kart.

62. §. A mellvas Nimphirius ábrájában szinte szemrehányást von magára. 
Még az is valósziníi, hogy a szobor, a mint azt Ignatius alkotta, vállhevederrel s 
rajta függő karddal volt ellátva. Ezek szinte eltűnhettek a latinok fosztogatása 
által, annyival inkább, minthogy nem hiányozhattak rajtuk az értékes díszít
mények.

63. §. A mellvastól kezdve a libhegyéig a rajz minden kívánalmat teljesít; 
a mellvasra lefüggő lambrequinek, a köntös czafrangjai, és a köpeny helyesen 
esnek, és a czombot jól takarják egész térdig. A topán ősrégi szépségű, és na
gyon különbözik Justinián öltözetétől a mint azt a ravennai rakmű (mosaique) 
előállítja.

q Banduri, Comm. in antiq. Cp. 1. VI. pag. 307. Statuam equestrem Justiniani graphice de
scripsit Procopius, ex eoque, quidquid in hanc rem habent caeteri scriptores, hauserunt.
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64. §. Az ábrán a ló nyergéből csak egy gyönge maradvány létezik. 
Kérdés, volt-e rajta takaró, mint azt az első' római császároknál és Justinián 
arany mellpénzén látjuk? Ezt csak feltennünk lehet, de az kétségtelen, hogy 
a nyeregnek a ló melléhez mellszíj, hasához terhelő', és farkához farkszíj által 
kellett erősítve lennie. Mindezek a részek, gazdagon ékesítve észrevehetők a 
nagy arany mellpénzen (II. T. 6. ábra), (vesd össze a III. T. 24. ábrával), de 
Nimphirius rajzán hiányoznak. Ki merné kétségbe vonni, hogy a szobron ere
detileg megvoltak ezek a nélkülözhetlen szerszámrészletek? A mellpénzen azo
kat végig takarva látjuk drágakövekkel s gyöngyökkel. Kiki meg fogja e szerint 
velünk együtt engedni, hogy ezen értékes részei a szobornak a latin hódítók 
rabló s barbár kezeiknek estek martalékul.

65. §. Ugyanez áll a ló zablájára nézve, melynek csak kevés maradvá
nyait látni a ló fején. S a ló homlokán még egy csokrot is (bouquet) kell föl
tennünk, melyet Nicetas Choniates, az állítólagos Bellerophonról szólva, e szó 
alatt óXoipaXrjyog látszik kifejezni.

66. §. A ló mellére nézve azt hiszsszük, hogy Nimphirius azt kelletinél 
gyöngébbnek rajzolta, a mennyiben Pachymeres (40. §.) ezt mondja : xai zá 
géyra t aj Çcu'o) evyvvovzcu. Ignatius mestermüve e szerint nem viselte magán e 
hibát. Azt hiszsszük, hogy ugyan ez áll a ló szeme- és szájára nézve, tudniillik, 
hogy Ignatius azokat jobban készítette el, mint a hogy Nimphirius lefestette.

A ló hátulsó lábai látszat szerint nem felelnének meg Procop leírásának, 
mert ő ezt mondja : „A ló hátulsó lábait úgy tartja együtt (Çvvàyei), hogy mi
dőn, rájővén a sor, nem kellend többé a földre támaszkodniok, készen legyenek.“ 
Némelyek ezt úgy hitték értendőnek, mintha a lábak egymáshoz közel állnának, 
mint egy vágtató lónál, s nem gondolák meg, hogy a ló egyidejűleg nem üget
het első lábaival s vágtathat a hátul sókkal. Ez egyszerűen ismét Procop túlságos 
kifejezéseinek egyike, melyet az egyszerű igazságra szükség leszállítni. Minden 
más lovak az ősrégi emlékeken ugyanezt az állást tartják, mint Nimphirius 
ábrázolja, a midőn ügetnek. Lásd a IV. T. 35. ábrán macedóniai II. Fülöp 
pénzét is.

67. §. Szeretjük egyébiránt ismételni, hogy ha meggondoljuk, miuő ne
hézségekkel jár még a legjobb festészre nézve is valamely szép lovas szobor 
lemásolása, még akkor is, ha ahoz a legalkalmasb helyet választhatja, meg kell 
bocsátni egy XV. századbeli görög festésznek, ha némi hibákkal másolt le egy 
oly roppant magasságra helyezett szobrot. Ellenkezőleg ő, ábrája által meg
mentett a feledékenységtől egy emléket, melynek nem sokára le kellett rontat- 
nia II. Mahomed által. Inkább lehetni tenni szemrehányást a megelőző század 
görögjeinek, miért nem küldöttek fel az oszlopra 1317-ben, midőn II. Androni
cus, az öreg, a kérdéses szobrot kijavíttatta, egy rajzolót, ki egész közelről pon
tos másolatot készíthetett volna.
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68. §. Azon jegyzetekben, melyeket Boivin úr Gregoras Nicephornak és 
Pachymeresnek szobrunkra vonatkozó passusaira nézve előadott, azt találjuk, 
hogy ő egy a szakmában kitűnő férfiúval, Guiraud Tricassin úrral tanácsko
zott, s hogy ez nem talált semmi arányt a szobornak előterjesztett mértékei közt. 
Mint bizonyítékot ezt hozza fel : „hogy Nagy Lajos barnaréz lovas szobra 20 
lábnyi a lovas fejétől a ló lábáig, hogy a király, ha egyenest állna, 16 lábnyi 
volna; hogy szintúgy IV. Henrik szobra a Pont-Neuf-ön csak 14 láb 3 hüvelyk- 
nyi nagyságú/4 Őszintén megvalljuk, hogy nem értjük, mit akar ezzel mon
dani. Ezzel nem látunk egyebet bizonyítva, mint hogy IV. Henrik szobra kisebb 
mint Nagy Lajosé, s hogy Nagy Lajosé kisebb Justiniánénál, s tegyük hozzá, 
hogy a mi lovas Justiniánunk csak egy kis törpe ember volt a Rhodusi óriás
szoborhoz mérve. S ez az egész ! De járjunk el helyesebben. Miután a régi 
byzanczi irók közül egyik sem jegyezte föl szobrunk magassága mértékét, mér
jük meg azt mérlegünk segélyével. Ez tehát 5 V* ölet ad, vagyis 32 — 33 lábat. 
Jegyezzük meg ehez, hogy a toufa túlságosan emeli szobrunkat; és így levon
ván 3 — 4 lábat, alig 30 láb marad, azaz, Justinián szobra felényivel magasb 
volt Nagy Lajosénál, mely ismét több mint felényivel magasb IV. Henrikénél.

69. §. Bizonyára nem tagadhatjuk meg becsülésünket egy Justinián 
korabeli művésztől, ki oly óriási barnaréz szobrot képes vala előteremteni ! De 
még ez nem minden. Ez a császár, ki saját nevére s dicsőségére oly félté
keny volt, ki sz. Zsófia fölépülése után így kiálta fel : „túlhaladtam Salamont!44 
azt akará, hogy a fő bejáráshoz közel felállított lovas szobra, sz. Zsófián és vala
mennyi városbeli emlékszobrokon s épületeken felülemelkedjék. E feladat meg
oldása nem volt kevésbbé nehéz, de Ignatius mégis végrehajtotta. Sőt úgy lát
szik, hogy e nehézség megoldása miatt ő maga fejedelme féltékenységének 
áldozatja lett.

70. §. Minthogy oly vastagságú s oly magas oszlopot egy darab kőből, 
vagy más szokott modorban készítni lehetetlen volt, az építész oszlopát fara
gott (márvány) kövekből s téglákból állítá össze, mi által egy kerek s tömör 
torony jött létre, mely óriási nagyságában az oszlopok külső alakját talapzatá
ban, koczkájában, szárában és fejében (chapiteau) megtartotta. Az oszlopot fél
arany barnaréz füzérekkel szilárdítá s ékesíté, az anyagot ehez Chalke palota 
tetőjérol szedvén. Procop és Pachymeres ennek igen részletes leírását adják, de 
mindkettő elfelejté a mértékeket előadni, és Gilly, ki az ő korában már csupán 
a talapzatot (stylobate) látta, nem tartotta e maradványt elég érdemesnek arra, 
hogy azt szokott pontosságával felmérje. Ha meg akarjuk Ítélni ez oszlopot s 
annak lerajzolását megkísérteni, nem találunk mai nap más kiindulási pontot, 
mint a ló lábainak talapzatát.

71. §. Am, Pachymeres fentartá számunkra ez adatot, miszerint az osz
lop fejét (chapiteau) képző rész felett létezett egy vastag, óriási szélességű és
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magasságú kő, s hogy ennek fölibe volt téve egy másik hasonvastagságu, de 
kevesbbé hosszú és széles kő ; míg az első szilárd alapot képezett, a másik meg- 
engedé az egész fölibe állított lovas szobrot szemlélhetni. Úgy látszik nekünk, 
hogy az utóbbi kő hosszának körülbelül egyenlőnek kellett lennie az oszlop át
mérőjével. A kőnek egy kissé hosszabbnak kellett lennie, mint a három lólábak 
közti távköz, melyekre a ló támaszkodott. Miután e távköz 3 ölnyi volt, meg 
kell adni a talapzatnak 4 V„ ölet. Ha ezt az oszlop átmérőjével egyenlő talap
zatot 12%-el (mi a dóriai oszloprend arányát képezi) sokszorozzuk, az oszlop 
magassága számára 57 ölet (orgyia), vagyis 342 lábat hozunk ki.

E távköz 3 ölnyi lévén, a feltehetőleg legcsekélyebb átmérő e 3 öl lenne, 
s azt hiszem, hogy közelebb leszünk az igazsághoz, ha azt 4 vagy 4'/2 ölre 
teszszük.

Ha ezt a három különböző átmérőt egyenkint 8-al sokszorozzuk, a mi 
a dóriai rendben az oszlopnak, talapzatának s fejének (chapiteau) közönséges 
aránya, 24, vagy 32 vagy 36 ölet találunk.

Éhez hozzá kellene adni a lovas szobor magassága számára 6 ölet ; a két 
rendkivülileg nagy lábazat (socle) számára 4 ölet; adjunk az oszloptalpnak 
(stylobate), lábazatának és az oszlopunk alatt létezett 7 lépcsőnek (mint a fen- 
maradt leirások bizonyítják) még két-, egész háromszor akkora átmérőt, ez még 
fog tenni 6 egész 9, 8 egész 12, vagy 9 egész 13 V« ölet.

Foglaljuk össze e számításokat.
3 ölnyi 4 ölnyi 4 Vo ölnyi

á t m é r ő  m e l l e t t
1-ször : az o sz lo p ................................ 24 32 36
2-szor : a szobor és 2 lábazata . 17 17 17
3-szor : oszloptalp, lábazat és 7 lépcső 6 — 9 8 — 12 9 —13 Vo
Az emlék egész magassága . . . . öl 41—44 51 — 55 56 — 60%

vagyis lábakban.......................... 246 — 264 306 — 330 336 — 363

Ha ez a magasság, különösen az utolsó föltevés szerint, roppant nagy, 
meg kell mégis jegyezni, hogy ha a három mérték közt a középnél, t. i. a 4 öl
nyi átmérőnél állapodunk meg, s így az egész emlék magasságát 55 ölesnek 
vagy 330 lábnyinak veszszük fel, ez az eredmény nem csak össze fog vágni 
azzal, melyet egy más adatokra alapított számítás eredményez, hanem egyszers
mind épen egy ölnyi magasságot találunk minden faragott márványkőre, mely
ből az oszlop szára volt építve, fölváltva egy-egy hasonmagasságu téglaréteggel. 
Nem kell e mellett elfeledni, hogy idő múltával a föld színvonala emelkedvén, 
a magasság kisebbedett. Pachymeres idejében már 4 lépcső föld alatt volt, 
Bondelmonte korában azokból már alig látszott valami, Gilly azokat nem látta 
többé, s jelenleg az oszloptalp (stylobate) (Pako Tchesme) 2 Va ölnyire a földbe



JU3TINIÁN LOVAS SZOBRA. 41

van sülyedve, ha nem mélyebben. Ma sz. Zsófiába lépcsőkön kell lemenni, hova 
hajdan felmentek.

72. §. Ha a történetírókhoz folyamodunk az oszlop magasságának kér
désére nézve, mindjárt eleve nem csekély zavarba jövünk. Azok, kik látták, 
megelégedtek szemlélésével s e felkiáltással vney/ueyeó'eg, vagy mint Gregoras 
Nicephorus nem találták szükségesnek azt felmérni „miután mindenki minden 
perczben meggyőződhetett magasságáról árnyéka által.u Menjen már most valaki 
s mérje meg árnyékát ! Az utazó Bondelmonte volt az egyetlen, ki még látta 
és felületesen megbecsülte, s még itt is kénytelenek vagyunk, egy sajnos szö
vegeltérés következtében, 70 és 700 Pick. azaz 105 és 1050 láb közül egyiket 
választani, mivel a mondott iró kéziratai és a kiadások e pontban nem egyez
nek meg ]).

7 3. §. Szerencsére fenmaradtak más nyomok a történetíróknál, melyek 
megengedik, hogy következtetés útján megközelíthessük az igazat. Sz. Zsófia 
180 lábnyi magasságú. Az oszlop az egyháznál magasabb volt-e vagy alacso
nyabb? Azok közül, kik még látták amazt, egyik sem tartá szükségesnek erről 
határozottan nyilatkozni. Azonban egy tény kétségtelen, az tudniillik, hogy egy 
sorozata a baleseteknek, melyek oszlopunkat és a rajta álló szobrot érték, mind 
egybevéve azt bizonyítják, hogy sz. Zsófiánál magasb volt. Valahányszor fel
merült a kérdés, mikép lehessen e roppant magasságra feljutni, nagy volt a 
megzavarodás, és ama, bizonyos egyének által feltalált módok, melyek által e 
czélt elérték, egy felsőbb lángelme bizonyítéka gyanánt tekintettek. Theophil 
alatt a toufát egy szélvész földre dobja. Senkise tudja, mikép lehessen azt oly 
magasságra ismét feltenni ; végre egy hágcsó-készítő előáll ; felmegy sz. Zsófia 
tetőjére, s a magasság így csekélyebbé válván, onnan egy nyilat röpít el Justi- 
nián válla felett. E nyílhoz zsineg volt kötve, ehez pedig egy vastag kötél? 
melynek segítségével ez ember felmászott s visszahelyezte a toufát. Ez volt az 
első eset a szobor felállítása óta, hogy egy ember oda felmászott. Másodízben a 
latin fosztogatók mentek fel, s ezek valószínűleg a hágcsó-művészt utánozták 
vagy utánoztatták. Harmadik alkalommal állványok és hágcsók állíttattak fel. 
Ekkor a kereszt esett volt le a magasból. II. Andronicus (az öreg) buzgón val
lásos és babonás udvarának ily hatalmas indokra volt szüksége, hogy rávétes
sék a császár e felmenet által igényelt rendkívüli munkálatok s költségek meg
tételére. Minthogy ily körülmény Justinián óta most először állott elő, föl is 
használták azt a lovas óriás megvizsgálása s leírására.

74. §. Szerencsére fenmaradt Codinus munkájában bizonyos passusa 
egy írónak, ki 1001 körül élt. Mi ezt a 39. §-ban közöltük. Az Ignatiusra nézve 
°ly gyászos esemény kétesnek tetszhetik, de egy ily hagyománynak a byzan-

*) Lásd Labarthe úrnál, ki a kéziratokban 70-et talált, és ez utóbbi vélekedés mellett nyi
latkozik. ,

A M. T A K A D .  É V K Ö N Y V E I .  X I .  K Ö T . X. D. Ö
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cziaknáli létezését azon korbari senki meg nem czáfolhatja. Ámbár ma nem is
merjük többé az oszlop magasságát, minthogy az többé nem létezik : de ama 
korban mindenki látta s ismerte, és Codinus még fennáll va látta, s azon eset- 
ben, ha a mérték, mely véletlenül e hagyományban benfoglaltatik. hibás lett 
volna, Codinus azt bizonyosan megjegyzendi.

E szóbeli hagyomány ugyanis azt mondja, hogy Ignatiusnak, ki elöl 
Justinián állítólag a hágcsókat elvétette, hogy éhen haljon, zsebében volt, mint 
építésznek, hosszú felmérési kötele; ezt nyoinov-nak hívták s 55 ölnyi hosszú 
volt. E hosszúság nem lévén elegendő, hogy a szoborhoz kösse és hogy földig 
érjen, megtoldotta azt e végre övével, a süvegét környező szalaggal és 1 ábra
valója madzagával. S ekkor a kötél a földig ért.

Megjegyzendő, hogy ezen adoma szerint, melynek hitelességét semmi
kép sem akarjuk támogatni, de mely fentartotta számunkra a magasság mér
tékét, a milyennek azt 1001-ben hitték, Ignatius nem szándékozik leereszkedni 
oyoínor-án, mely kétségkívül sokkal gyöngébb volt, hogysem e czélra szol
gálhasson, hanem föl akar húzni vele egy másik, erősebb kötelet, melyet Igna- 
tius neje, ki éjjel az oszlopot sírva körüljárta, férjének a magasból lekiáltott 
utasítása szerint oda készített. Még ez utóbbi körülményhez sem akarunk ra
gaszkodni, mint való és történeti tényhez, de ismételjük, hogy ez adomában mi 
egy oly magasságnak eszméjét találjuk, mely legalább is egyenlő az 55 ölnyi 
Schoinion hosszával.

Nemde csodálkozásra méltó dolog, hogy a ló talapzatáról kiindult szá
mításunk ugyanazt az eredményt hozta ki? (L. a 71. §-t).

E mértékek még támogathatók más ténynyel is, melyet még ma is meg 
lehet állapítni ; t. i.

75. §. Ez oszlop fölállítási helye kétséges. Labarthe úr több tudósok vé
leményét követi, kik azt még most is sz. Zsófia jelen udvarába helyezik oly tá
volságban. mely hason vonalban van keresztelő sz. János imaházával (oratoire), 
(melyet ő s több mások hibásan neveznek keresztelő kápolnának [baptistère]), 
körülbelül ott, hol jelenleg az 5. (>0 métrenyi átmérőjű kordéd szökőkút találta- 
tik. Gr i 11 y az egyetlen iró, ki erről jegyzetet hagyott (lásd 49. $.). Igaz, hogy 
elfeledé hozzátenni, hány lépésnyire volt távol az oszlop sz. Zsófiától, mi által 
miuden kételyt határozottan elhárított volna; mindazonáltal az, mit róla említ, 
egy négyszög ö costellnw aquae mellett látszik szólni, mely a régi oszloptalpból 
(stylobate) leit volna alakítva, s melynek az b idejében csupán csövezetét szaporí
tották vaina. Ámde a sz. Zsófia udvarában lévő szökőkutak tojásdad alaknak, s 
ha meggondoljuk, hogy ezek itt az egyházhoz nagyon is közel leendettek, e 
körülmény arra bír bennünket, hogva kérdéses helyet egy kis távolságra innen 
dél telé keressük. Ott még ma is létezik egy másik sora a szökőkutaknak 
Saka-Tchesme név ala.tt, s a négyszögnek, melyből emelkednek, egy-egy oldala
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12,75 mètrenyi hosszú. Ez a roppant négyszög mostan 27« méterrel alább van a 
föld színvonalánál, s fölötte négy török ház van építve. Távolsága Kereszteli» 
sz. János imaházától 41 métert tesz. Jegyezzük meg, hogy a föld folyvást maga
sodik, s hogy minél mélyebben találtatik egy régi emlék a föld színe alatt, annál 
inkább feltehető régisége. Már pedig Paehymeres korában tudjuk, hogy az osz
loptalp alatt lévő hét lépcsőből már négy a föld alá volt sülyedve. Azóta a föld
nek ezen emelkedése mindenesetre növekedett, még pedig nagyobb arányban, 
mert a törökök alatt a tűzvész esetei gyakoriabbak voltak. Mindez, úgy látszik 
nekünk, aboli véleményünk mellett szól, miszerint ez a kút volt a hely, melyen 
oszlopunk állott. Ez a 12,75 mètre valamivel többet tesz, mint 6 ölet, s e 
nagyság elég alkalmasan illik egy oszlopunk arányaihoz mért oszloptalp egy 
oldalához.

Ha összehasonlítjuk ezt az alapot Traján oszlopának arányaival, a mi
lyennek ma.látjuk, azt találjuk, hogy ennek talapzata (piédestal) a lábazattal 
(socle), mely egybevéve csaknem egyenlő a szélességével, "24 lábat tesz, az 
oszlop magassága pedig 148 lábnyi lévén, ez összesen 172 lábat tesz. a felette 
állott szobor nélkül. Ezen arányokhoz képest, miután a Saka Tchesme kö-

40X172
rülbelül 40 lábnyi, találni fogunk - — — 287 lábat Justinián oszlopának,

a szobor és annak lábazatai nélkül; ha ez utóbbiakat (60 láb) és a 7 lépcsőt 
(14 láb) hozzáadjuk, Ő67 láb magasságot találunk. Említsük meg itt, hogy 
nem rég magunk megmértük Vgy igen pontos műszerrel Constantin szobrát, 
s azt 87,75 mètres magasnak leltük. Am ma több mint 2 mètres van be
lőle föld alá sülyedve, mi együttvéve 126 lábat vagyis 87 régi piket tesz, 
nem számítván a roppant nagy keresztet, melyet Bondelmonte még látott 
rajta, s melyet 56 (a szerályi kiadatlan görög kézirat szerint) 60 vagy 70 
vagy 700 cubitira becsülnek a kiadások és a látszatosan latin kéziratok. 
Tegyük hozzá, hogy ez az emlék sokkal magasb volt Constantin alatt, hogy 
még azonfölül két csigolya (spondyle) is volt rajta porphirból (a 8-ikat fejér 
márványból cserélte ki Manuel Comnenus) továbbá lábazat, és Apollót s a 
napot utánzó Constantin barnaréz szobra, mi összesen 157» méterrel szaporítá 
a magasságot. Es így Constantin emlékének magassága 58,25 métert, azaz 
116 piket vagy 167 lábnál többet tett. mely magasságot Justinián saját osz
lopával felül akarta haladni.

76. £. Ez észrevételeinket a tudósok, s kiváltképen Labarte úr Ítélete alá 
terjesztjük, ki nem volt mint mi abban az esetben, hogy részletesen s a hely 
színén megvizsgálhassa ezen az idők pusztításai után még fennálló maradvá
nyokat. Az ő bámulatos kutatásainak érdemét a mi észrevételeink legkevesbbé 
sem csökkentik, de sőt azokat, mint a tudomány kedvelője kedvesen veendi. 
Ile még egy másik helyreigazítást is óhajtanánk indítványozni, csakhogy nem
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vagyunk tökéletesen meggyőződve az igazítás helyes voltáról. Labarte úr az 
oszlop talpának nem négyszög, hanem hosszú-négyszög (parallélogramme) ala
kot tulajdonít. Nekünk ez a feltevés ellenkezni látszik egy oszlop természetével, 
mert az oszlop négyszögü talapzatot s köbkoczkát kíván meg, s ezt az irók sza
vai is megerősítik. De, midőn az oszlop szárán végig az oszlopfejhez (chapiteau) 
és a fejtáblák (abaques) vagy trapezionok tömör köveihez érkezünk, azt kérd
jük magunktól, mikép engedheti meg a nagyobb mértékben hosszú, mintsem 
széles ló, hogy az ő talapját is négyszögünek föltehessük? Azt kell-e hinni, hogy 
az első fejtábla (abaque), az, mely közvetlenül az oszlopfej főbbe volt téve, még 
négyszögü volt, míg a második, mely e felett nyugodott, s melyen a ló köz
vetlenül állott, hosszú négyszögöt (parallélogramme) képezett légyen? E vé
leményt az látszik támogatni, hogy a történetírók határozottan azt mondják, 
hogy ez utóbbi fejtábla (abaque) rendkívülien magas vagy vastag volt a végre, 
hogy a lovas szobor minden oldalról legyen látható. A legrégibb őskortól fogva a 
művészek nem kételkedtek változtatni a talapzatot, még azon részeiben is, me
lyeket a tudákosság mozdíthatlan tantételeknek akarna alávetni. Ilyen például 
az oszlopfej négyoldalú vagy négyszögü fejtáblával (abaque), mely három, 
szögűre lön változtatva, a midőn háromlábast {trépied) kellett tartania ; to
vábbá, egy lépéssel előre haladva, ama kígyódad oszlop (colonne serpentine) 
hármas kígyófejével, mely a koczkát, szárt és oszlopfejet helyettesíté, e merész
séget tetőpontjára vitte a plataeai csata hírneves diadalemlékében. (Lásd tőlünk 
Byzancz — Konstantinápoly — föliratai leirását. Kiadva a bécsi tudományos 
Akadémia által). S erre nem lehet azt az ellenvetést tenni, hogy a byzanczi 
korszak nem volt képes oly feladatot megoldani, minőt ily fejtáblák (abaques) 
föltételeznek, mert a byzanczi építészek kitűnő lángelmét tanúsítottak a legne
hezebb feladatok megoldásában. íme erre egy példa : hogyan lehessen egy 
nagv víztarnát (citerne) egy domb lejtőjén úgy építeni, hogy víztől üres lehes
sen a nélkül, hogy a domb a falat ledöntse, és vízzel teljes a nélkül, hogy a 
hegylementében álló falak ledöntessenek (mint történt a scheffieldi balesetnél) ? 
A Domoughana vagy^Véli-Effendinek nevezett víztarna Makrikoi mellett, fél 
mérföldnyire a Héttoronytól, erre megfelel. (Lásd IV. T. 36. ábrát). Ez nem 
egyéb, mint a boltozatos hídrendszer, mely vízegyenleg van állítva a domb 
ellen és vízegyenleg a víztömeg ellen.

77. §. Nem kívántuk vizsgálatainkat szobrunk barnarezére kiterjeszteni, 
mely I. Szolimán uralkodásának vége körül ágyúkká öntetett át; ki tudja, váj
jon ezek az ágyúk nem használtattak-e arra, hogy romlást s halált szórjanak a 
keresztyénség közt Magyarországban Szigetvárnál vagy másutt ? Azt hittük, 
hogy jobban cselekszünk, ha megkísértjük szobrunk helyreállítását, a mint az 
Ítéletünk szerint eredeti alakjában építve volt. Ez4 a kísérletet (16. ábra) elnéző 
s engedékeny Ítészét alá terjesztjük.
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78. §. A hódító feltűzette Justinián oszlopára az utolsó byzanczi császár 
fejét. Nem tudjuk, vájjon fölfogta-e értelemmel e tettnek pokolszerii gunyo- 
rosságát. Az Augusteon büszkén fenyegeté a Keletet, s ez a Kelet legyőzte a 
Nyugatot. A győzelem diadaljele gyanánt az utolsó Palaeolog feje díszlett az 
oszlopon! Több volt ez egy végezménynél, hogy az Augusteon lerontatott. 
A Latinok megfosztogatták, a Mahomedánok eltörölték, s alapját szökőkúttá 
változtatták, úgy hogy ma alig ismerni meg a helyet, hol állott.

Sic transit gloria mundi !
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79. §. Fennebbi munkánkban foglalt eredménye vizsgálatinknak, vala
mint következtetéseink helyessége meg lett erősítve egy általunk 1865-iki 
december elején tett fölfedezés által.

E fölfedezés egy a vezéri palotához (Seraskierat) tett kirándulásunknak 
volt gyümölcse, mely palota Bourgeois építész úrnak ügyes vezetése alatt je
lenleg a keleti építészet nemesbített modorában van újra építve. Sok köszönet
tel tartozunk e kitűnő művésznek, kinek szíves készsége nélkül ama diszítvé- 
nyes töredék, mely kétségkívül az itt leirandó emlékszoborhoz tartozott, fürké- 
szetünket elkerülte volna, minthogy e darab jelenleg el van rejtve e terjedelmes 
épület egyik igen félre eső zugában.

80. §. A mit ott találtunk, az egy ősrégi márvány töredék négy betűvel, 
mely félre vettetett, s melyet az előttünk e téren vizsgálódva járt régészek is 
minden fontosság nélkülinek tekintettek. A betűk alakjáról tüstént megisme
rem. hogy azok a Krisztus születése utáni ötödik századból valók, s már is sej
téin fontosságukat, ezen korszak oly igen homályos történetére nézve.

81. §. Ugyanis épen erről a korszakról mondja Buat gróf becses törté
netírásában „az európai nemzetek eredetéről“ : „Sötétségben járok, midőn az 
ötödik század történetét irom ; pedig mondhatni, hogy ez az annyira elhanya
golt, oly kevéssé ismert század bölcsője volt az újkor történetének, s hogy ho
mály fedi több rendbeli királyságok eredetét épen úgy, mint a haldokló csá
szári birodalom utolsó voiiaglásait.“

S csakugyan ez a korszak volt az, melyben a népek s nemzetek roppant 
árja Attilával s a Hunokkal, mint úttörőkkel, első ízben megrohaná a birodal
mat, melynek fejei csak meggyöngült töredékeket voltak képesek megmenteni.

82. §. Az említett márványdarab lapos, mindazonáltal egy kevéssé ív- 
hajlatu (arque). Hossza 90 centimeter, magassága 59, vastagsága 20. Ez utóbbi 
azonban nem egészen ép, s lehet, hogy 40 ceritimeternyi is volt, az azt fedő 
czifrázatok (arabesques) után Ítélve. A rajta levő betűk ezek :

C<t>AG(
Megismertem, hogy az első betűn kezdve, lehetetlen volna szót állítni 

össze: hanem a második betűn kezdve, el lehetne érni e szót : ( p a e o i p ô ç o ç , mely 
költői változata e szónak : cpiu o c p o ç j o ç ,  azaz világosság hozója. Am ez az epitheton
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a napra illik; én tehát e szót hozzá tévén, ezt találtam : (paeayoooç ïjhoç, mi 
egy hősi hatosvers (hexameter) töredéke. Csakhamar visszaemlékeztem, hogy e 
passust láttam egy fölirásban. melylyel fentebbi munkám alkalmával foglal
koztam (13. §.), hol is azt Planudes görög Anthologiájából (IV. könyv 165. sz. 
Tauchnitzféle kiadás III. kötet 247. lap) lemásoltam. E szerint elég kedvező 
helyzetben valék , hogy a töredéken hiányzó 175 betűt kiegészíthessem, s ezek 
képezik az öt hatosverset (hexametert), melyeket fordításukkal együtt a 13. 
§-ban felmutattunk.

Következik ebből, hogy töredékünk első betűje nem C, hanem G , mely
ből a középső vízirányos vonal elveszett.

83. §. Midőn ezen, kétségkívül egyikTheodóznak valamely lovas szobra 
alá helyezett fölirás valamely anthologia számára lemásoltatott, a másoló nem 
találta szükségesnek hozzátenni, melyik Theodózról legyen szó, sem azt, hogy 
hol van a szobor fölállítva. Valószínűleg azt hívé, hogy ezt minden ember tudá 
s megnézheté. Később a fölirat eltűnt, s nem sokára utána az emlékszobor is 
eltűnvén, a fölirat az Anthologiában rejtélylyé vált.

84. §. Jelenleg a töredék fölfedezése után, ez maga eldönti a hely kér
dését : a vezérség tere (Seraskierat) hajdan a Bika-tér (forum tauri) vagy Forum 
Theodosii volt. Ez annyival kétségtelenebb, minthogy a fölirás harmadik verse 
e föltevést megerősíti, mert a Seraskierat teréről terjedelmes áttekintést lehet 
élvezni Sztambulra, környékére s a tengerre ; e őzéiből azóta' fölépíttetett ott a 
tűzvész-torony vagy vezérségi torony.

85. §. Miután töredékünk egy földalatti üregben találtatott oly téglák
kal egyetemben, melyek Comnenus Emmanuel bélyegét látszanak viselni, fölte
hető', hogy a fölirat jóval a XII. század előtt vétetett föl egy versgyűjteménybe, 
s hogy e század közepe felé a fölirat részben vagy egészen eltűnt.

86. §. Azóta nem létezett többé fölirás, mely megmondja, mily szemé
lyiséget ábrázolt a szobor, vagyis Theodóz neve onnan már eltűnt.

S íme ez az oka, miért hitték némelyek, mint már más helyen mondók. 
Konstantinápolynak a latin keresztesek általi meghódítása idejében 1205-ben. 
hogy ez a lovas szobor a Bika-tér közepén egy Pegasuson ülő Bellerophont áb
rázolt, míg mások azt állíták, hogy az Josué a mint a napot megállítja, s ismét 
mások, hogy az valamelyik császárt képviselte.

87. §. Jöttek azután a latin keresztesek, kik a szobrot végkép leronták, 
megboszulandók azt a körülményt, miszerint a ló első bal lába alatt egy kisded, 
hátrakötött kezekkel térdelő alakot taposott. Ez az alakocska bundás köpenyt 
viselvén, vagy bolgárnak, vagy orosznak vagy góthnak tartatott, s a kereszte
sek benne egy barbár honfit véltek felismerni, mely bántalmat szerintök meg 
kellett bosszulni az egész emlék lerontásával. Ennyi sem kellett nekik, hogy 
romboljanak.
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88. §. E kevés szavakban ki van fejezve az általunk végbevitt lelkiisme
retes kutatások eredménye, s e kutatást kiterjesztettük a kérdéses tárgy érde
kében a történelem minden ágaiban.

Azonban a tudós világ jogosan követelheti a megkivántató bizonyíté
kokat, valamint szigorú vizsgáját azon helyeknek az Íróknál, melyek kuta
tásaink eredményével ellenkezhetnek, miután hamis eszmék gyakran minden 
habozás nélkül elterjesztettek s lemásoltattak oly munkákban, melyek tekin
télyek gyanánt tekintetnek s méltán is becsültetnek. Nem is akarnánk mi csal- 
hatlanoknak tartatni ; azonban mondhatjuk, hogy mi mindég az eredeti kút- 
forrásokhoz fordultunk, s kérjük azokat, kik nem hajlandók elfogadni, mit 
megállapítottunk, hogy tegyenek úgy mint mi, azaz ne vegyenek mástól taná
csot, mint a kútforrásoktól. Így fog azután az igazság napfényre jöni. De még 
ott sem lehetend az itészetet félretennünk, mert nem csak hogy az, mit kút
főnek czímeznek, s mi belőlök ránk maradt, többé-kevésbbé tudatlan másolók 
kezein ment keresztül, vagy hogy az csupán egy szóbeli hagyomány, mely 
idő folytában gyakran csodálatos változásokon ment keresztül, hanem a mi 
még komolyabb, az ezen tudatlansági korszakban az Íróknál uralkodó szellem 
politikai és vallásos vakbuzgóságtól volt áthatva oly mérvben, hogy az általuk 
előadott tények ha nem hazugságoknak, legalább tévedéseknek s pontatlan
ságoknak mondhatók azon alakban, mint azokat festék. E jelige : „ad majorem 
Dei glóriám^ régibb az újabbkori történetnél, melyben a vallás és a tudomány 
hivatvák egyik a másikban megerősödni, hogy erényeik maradványát meg
tarthassák.

89. §. A 19. §-ban adtuk eredeti görög szövegét Nicetas Choniatesnek, 
ki kortársa volt emlékünk a latin keresztesek általi lerontásának. Azt mondja ő 
e szövegben, hogy a keresztesek igyekeztek lerontani minden díszemléket, főkép 
pedig azokat, melyekről megtudák, hogy az ő nemzetök ellen voltak emelve. 
„Ezért. — úgymond ő dagályos görögségében, — nem kímélték ők a ló első bal 
lába körmét, mely barnarézből egynégyszögü fehér kőre volt állítva a Fórumon, 
mely Bikatérnek neveztetett, s mely egy embert visz hátán hősi öltözetben, igen 
szép tekintettel, s mely (a ló) nem tud maga is nem örvendeni saját alakja szép
ségének ; mindenkép tündöklik, nyerít, ágaskodik és füleit hegyezi, mint a hadi 
kürt hallásánál. Némelyek azt állítják, hogy ez Pegasus, s hogy lovasa Belle
rophon; mások azt, hogy ez Josué a Navi ha (Nun), bármely más lovon ülve. 
s ezt szerintük a lovas magatartása bizonyítja, ki jobb kezét a lemenő nap 
szekere telé és a hold menete irányában kinyújtja, parancsolván neki, hogy 
megálljon és ne haladjon tovább; azonkiviil e lovas egy réz golyót tart bal 
keze űrében.“

„Lefeszítvén tehát emeltyűk segélyével a ló lábait, alatta egy emberi 
kis alakot találtak, mely leginkább valamely emberhez a bolgár fajból hasonlí
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tett. egy szeggel keresztül szúrva és ónnal körültakarva, vagy pedig egy latint 
ábrázolt, mint azt régóta minden ember állítá

S mind ez az ezüstöntők gyáraiba vándorol.
90. §. Valamivel tovább (Bonni kiad. 857. 1.) Nicetas ismétli ugyanazt, 

hozzátévén, „hogy az a vélemény, mely szerint egy Pegasus van ábrázolva, 
azon körülményre volt alapítva, hogy a ló kantár nélkül volt s szabadon nyar
galt. semmitől vissza nem tartva.“ Ez azt bizonyítja nekünk, hogy a latinok az 
emlékszobornak már csak a kegyelemdöfést adták, s hogy mások már Nicetas 
ideje előtt megfosztották volt minden arany szerszámától.

Ugyanez az iró e helyen egy az előbbivel meg nem egyező tudósítást 
ád a ló lába alatt volt kis alaknak elhelyeztetéséről. Ugyanis ezt mondja:

„Egy ősrégi monda volt elterjedve minkenki szájában, az t. i. hogy a ló 
első bal lába körmében (¿V) el volt rejtve (temetve =  xevőeod-ai) egy emberi ala- 
kocska, némelyek szerint valaki a velenczeiek nemzetéből, mások szerint valaki 
a rómaiakkal nem szövetséges nyugati népek fajából, vagy pedig egy bolgár. 
Mindaddig, míg a lóköröm épségben maradt, nem lehetett sem látni, sem tudni, 
mi van belsejében elrejtve; de midőn a lovat s lovast levették s tüzbe dob
ták. megtaláltatott a körömbe temetett barnaréz alakocska is, mely be volt bur
kolva egy az állatok bundájához hasonlító köpenybe.“

,,A latinok keveset ügyelve arra, mit ez alakocskáró! meséltek, ezt is 
tűzbe vetették

91. §. Mily mesterkéletlen kifejezése ez ama vágynak, mely szerint min
den dologban valami csodálatost és rejtélyest igyekszünk találni! Igaz, hogy ily 
egyének sohase fognak hiányzani még ma sem, s annyival inkább nem, mint
hogy nem ismerik a művészetet és a történeti vagy jelvi (symbolique) alakza
tokhoz kötött értelmet. Ez a hajlam mindenütt megvan a népnél. Menjen csak 
valaki, s magyaráztassa meg magának a magdeburgi székesegyházban lévő ér
sekek szobrait, e városban, mely jelenleg protestáns. Az egyházfi el fogja nek
tek mondani tökéletes regényét egy érseknek, ki püspöki botjával egy meztelen 
női alakot lesújt, mintán azzal ¡isszaélt. A császár elébe idézve, megesküszik, 
hogy nem úgy van, s azonnal fehérré válik (van ott egy szobor fehér márvány
ból); másodszor megidézve; egészen veressé válik, míg esküszik (mutatnak ekkor 
egy másik, veresre mázolt szobrot); s harmadszor is megidéztetvén, tökéletesen 
megfeketedik (s ekkor mutatnak egy barnaréz szobrot). Valósággal pedig a há
rom szobor mind más-más érseket ábrázol, a mint a fölirások bizonyítják, s min- 
denik a jobb kezét áldásra tartja fölemelve; a meztelen női alak, mely a püspöki 
bot alatt görnyed, jelképe annak, hogy az érsek a rósz erkölcs és szemérmet
lenség ellensége volt. Már most, ha ily dolog napjainkban protestáns ország
ban jő elő. ne csodálkozzunk egy népnek vagy akár egy történetírónak is 
tudatlan hiszékenységén, ki a vallási és nemzeti vakhit ama korszakaiban élt.
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Könnyű megérteni, hogy a byzanczi ember a latin hódítók romboló barbaris- 
musát vétkesebbé kivánta tenni, elhitetvén, hogy nem látták honfitársukat 
térdelve, hátrakötött kezekkel, s irgalmatlanul a byzanczi császár lova lába alá 
taposva. Egyébiránt a mi véleményünkön vanLambeck is, Codinust magyarázó 
jegyzeteiben.

92. §. Ki mind ennek daczára hitelt akarna adni Nicetas meséjének, egy 
ilyen a ló lába körmében elrejtett alakról, kénytelen lenne hinni azt is, hogy a 
ló a város végzetét jósolja, amint bal lábával a talapzat féldombor műveire vagy 
a fölirásra mutat ; vagy pedig azt. hogy a lovas I. v. Nagy Theodóz, mivel a 
lovas jobb keze oly formán volt fölemelve , hogy állása véletlenül összeesett 
ezen császár csigádad (spirale) szobrának irányával (lásd 17. §.).

93. §. Ismételjük, hogy ama vad modor, miszerint a győzelmes császá
rokat úgy ábrázolták, hogy vagy paripája lábával vagy saját lábaival taposson 
egy legyőzött ellenséget, a Kr. utáni IV. és V. századokban uralgott, miről bi
zonyságot tesz egy egész sorozata az érmeknek ezen idó'szakból. Szobrunk tehát 
azon korszak szokásához képest készíttetett.

94. §. A konstantinápolyi Jláryia különféle szerzői, kik Codiuustól csak 
a rendezésre nézve különböznek, mely az elsőknél helyrajzilag (par ordre topo
graphique), az utóbbinál pedig elég szerencsétlenül a tárgyak szerint van ősz-

/
tályozva, szobrunkról fontos jegyzeteket hagytak ránk. Ámde épen itt a valót
lan sajátságosán összekeverve találtatik az igazzal.

95. §. Lássuk elsőben is Codinust (1450 körül) De signis Constp. ed. 
Bonn. 43. lap (ed. Par. 248. 1.) (lásd a 18. §.).

„A nagy négyszer-kettős reroadirnog), minden oldalról látható oszlopok 
felett a tér közepén van felállítva egy lovas, kit némelyek Josuénak, mások 
Bellerophonnak tartanak. Ez Nagy-Antiochiából hozatott ide. A lovas négyszögü 
alapja, csiszolt márványból készítve, mutatja domborműben vésve a város 
végső napjainak történetét, a midőn az orosz népek el fognak jőni s a fővárost 
feldúlják. A talap (barnarézből) egy kisded emberi alakot hord magán hátra
kötött kezekkel s térdelő helyzetben. A ló bal lába szinte arra mutat, a mi a fa
ragott fél dombormüvekben vagy a fölirásban?) jósoltatik.u

96. §. A Patria gyűjtemény tökéletesen ugyanezt mondja. Lásd Anony
mus Banduri 17 és 18. lap, és Aichmalotes Mihálynak a szerályban lévő kiadat
lan kéziratát 1474-ből, melyet lemásoltunk, csakhogy beigtattuk az alávont 
ló szócskát ott, a hol a zavaros Codinusnál csupán e szó áll : nagy (fMsyáXov), mi 
világos hiba ’).

9 A következő szöveg felette romlott Codinusnál az ismeretes Flátoia-bán, valamint Aichmalo
tes Mihálynál. Helyre kell azt állítni, haszonra fordítván a Mihály szövegét : — — — — —
(L. ered. 124. lap a görög szöveget legalul).
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9 7. §. Ha ezt az előadást a higgadt Ítészét világánál vizsgáljuk, kitűnik 
először is, hogy az első iró, kitől a régiségek történészei mindnyájan kölcsönözték 
jegyzeteiket, az emlékszobor lerontása előtt élt, miután ő azt mondja ntGTivu 
létezik. Ámde nem volt többé fölirat, mely megmondja, mit ábrázol az emlék. 
Azért is a közönséges hit azt tartja, hogy ez az első régész a XI. század második 
felének elején élt. Élt pedig ő Ducas Constantin országlása alatt (1037 — 1067-ig). 
(Lásd a Tzycanisterionról szóló helyet Anon. Banduri 62. sz. Michail Aichmalo- 
tes 65. lap).

98. §. Ez a körülmény meg lévén állapítva, minden a mit e régiségek
mondanak, nagy fontossággal bír, s támogatja véleményünket a térdelő fogolyra 
nézve, mely alak épen nincs elrejtve a ló körmében, mint Nicetas erőlkö
dik azt olvasóival elhitetni. És csakugyan a régiségek kútforrása, melyet ké
sőbb gépileg lemásoltak, mint e szó bizonyítja, másfél századdal régibb
Xicetasnál.

99. §. Kisül azonkívül e rajzilagos (graphique)fölirásából az oszlopoknak, 
hogy igen nagyok, minden oldalról láthatók, s négyszer-kettősek (Tezgadíoiot) 
voltak. Alább látni fogjuk, hogy maga az emlék valószínűleg négyszögü volt. 
E kifejezés razyadíoLog, az oszlopok alakjára alkalmazva csupán a konstantiná
polyi régiségek irói által ismeretes. Codinusban háromszor jön elő : először az 
általunk idézett helyen, azután egy másikon, hol zezyadíoiog oltárokról van szó, 
s végre egy a byzanczi nagy palotákban létező nagy teremre alkalmazva, mely 
paloták valami akadémia-félére szolgáltak.

100. §. A latin fordítók, valamint Byzantios úr is, e szót „négyszögűnek “ 
értelmezik, és az akadémiai terem azon épület-csoportnak közepette, mely nagy 
palotának neveztetett, és a sz. Zsófia előtti térségen állott, e terem, melyet 
nyolczszögü tetradisiosnak hívtak, nagy merészen van megmagyarázva és le
rajzolva Labarte úrnak a byzanczi palotákról szóló szép munkájában, mint kí
vülről négy-, belül pedig nyolczszögü. Ezek a tekintélyek nekünk eleinte kielé
gítőknek tetszettek arra, hogy e véleményt elfogadjuk.

101. §. Mindazáltal elismerjük, hogy erre nézve az első ellenvetéseket 
egy barátunk, a tudós Pasiudes tudor úr adta élőnkbe, ki is azt vélé, hogy a 
tetradisios szóban egy jelentős , nem pedig értelem nélküli ragot kell felis
merni ; ő azt tartá, hogy elisios a övoj számnév gyökéhez tartozik, s a tetradysios 
szónak e jelentést adja : négyszer két, oszlop párosítva. Ámbár nagyobb része 
a kéziratoknak és kiadásoknak a tetradisios szót i-vel s nem y-al írja, nincs 
okunk, hogy azért visszautasítsuk a „dysios“-nak y-ali olvasását. Csakhogy 
nekünk hosszas keresés után sikerűit a valódi nyomra vezettetni egy a tudósok 
figyelmét eddig elkerült mondás által. Ez pedig Anonymus Banduri 170. szá
mában találtatik (Michail kiadatlan kézirata a szerályban 136. lap), hol ez egy 
átjárásnak (passage) mellékneve (epithetona). Ha már egy négyszögü nyolez-
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szög- oly dolog, mit nehéz elképzelni, mit csináljunk még egy négyszögü átjá
rással ? Codinus talán a „négyszögü“-t hitte valódinak, s ez okból nyomta el a 
62. lapon, hol a Smyrnionról szól, a liánná  ezt a helyét : (L. az eredetit a 125. 
lapon a görög szöveget legalul), mely hely érthetetlen előtte; azonban ugyan ez 
az Embolos tetradysios másutt Embolos tetrapylosnak neveztetik, s íme a vilá
gosság, mely ezen ajtókból sugárzik felénk : ez egy négy bemenettel, azaz négy 
kapuval ellátott átjárás. Be lehet menni és rajta átmenni (dveiv) mind a négy 
oldalról. Tehát mindenütt ily értelemben veendő. A tetradysios nyolczszög e 
szerint nem négyszögü, hanem csakugyan nyolczszögü, négy bemeneti kapuval 
ellátott terem, és a tetradysioi oltárok olyanok, melyeknek talapja nem képez 
egyenes vonalt, hanem középeit keresztül vannak törve, úgy, hogy azok csu
pán a négy sarkon nyugosznak.

102. §. De talán azt fogják ellenvetni, hogy emlékszobrunkra nézve 
Codinus stb. azt mondják : /toree; rtzgeed'vaioi ; ezek e szerint talpuknál keresz
tül fúrt oszlopok volnának? Mire azt feleljük : igen, ha a szavakat betű szerint 
akarjuk venni; ámde ez „pars pro toto"; e szó, oszlopok, a mily nagyok voltak 
ezek, a nép képleges nyelvén az egész emléket jelenthette, s a négy átmenetet 
képező oszlopokra lehetett alkalmazva. A költészetben ezt csinos szónoklati 
képnek vagy ékes irálynak nevezik, de kötetlen beszédben és a nép szájá
ban csak hanyag beszédmódnak tartatik, melyet egy Malherbe kétségkívül 
megróna; mindazonáltal azt hiszszük, hogy Boileau verse: „Végtére eljött 
Malherbe", nagyon igaz oly értelemben, hogy Malherbe eljött a végére, midőn 
a nyelv szerencsére már létezett, mert a jó isten felette bölcs volt, hogy nem 
teremté akkor, midőn a nyelvek még nem léteztek ; ez esetben valóban az em
beri nyelv sohasem képződött volna, s még ma is az állatok idomtalan nyelvén 
szólnánk Î

103. §. Egy másik jegyzet Codinusnál és a konstantinápolyi régiségek 
Íróinál emlékszobrunkra nézve több mint botrányos ; ez azon hely, hol mondva 
van : „Ez Nagy-Antiochiából hozatott ide." Ez azt jelenti-e, hogy az egész szo
bor Antiochiából jött, vagy csupán a ló? vagy végre az egész mondást tévedés
nek kell-e tartani.

104. §. Ha meggyőződésünk mellett maradunk, miszerint emlékszobrunk 
egy Theodózt ábrázol, hajlandók vagyunk megengedni, hogy miután Antiochia 
városa az akkori korszakban sokkal kitunőbb művészekkel bírt, mint maga a 
tőváros, Theodóz a lovas szobrot ama városban öntette; s valóban csak meg kell 
vizsgálni a mondott korszakbeli érmeket, melyek rémítő barbarismus bélyegét 
viselik magukon, a midőn Konstantinápolyban verettek, ellenben igen szépek, 
midőn az ANT. pénzverő műhely bélyegét viselik.

A magas portánál lévő franczia nagykövet Moustier őrgróf ő excellen- 
tiája szép és gazdag gyűjteménye, valamint az enyimnek némely darabjai, vilá-

55
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gosan bizonyítják e tény valóságát ’). Vagy pedig azt gondolbatnók, hogy a 
lovat Antiochiából hozták, hol előbb más lovas szobra alatt szolgálhatott, s hogy 
Konstantinápolyban más lovast öntöttek Theodóz képére, s ezt tették fölibe.

105. §. Mi elsőbbséget adunk egy harmadik magyarázatnak, s azt véljük, 
hogv a mondás, mely a szobor eredetéről szól, tévedésből ment az első iró vi
gyázatlansága miatt a Fórumon lévő szobor leirásába.

Okaink ezek : Voltak a Hippodrómon számos szobrok, melyeket a ró
mai birodalom minden városaiból oda szállítottak. „Egy azok közül, mondják a 
régiségek 2), mely szárnyas lábakkal van ellátva, ¿fagy-Antiochiából szállíttatott 
át, s ez egy Bellerophon, mert ott isten gyanánt tiszteltetettV

Lehet-e csodálkozni, hogv leírván a Fórumon lévő emléket, miután már 
el volt fogadva a képtelen és hamis vélemény, hogy az egy Bellerophon lehetne, 
az iró hozzá tévé gépileg ama szavakat, melyek a Hippodrómon egy valódi 
Bellerophon alatt valának olvashatók ?

106. §. Térjünk vissza már most vizsgálatinkhoz, azon, a bikatérnek 
(fórum Taurinak) nevezett tér közepén állott lovas szobrot illetőleg. melyet, 
miután a vezérség palotájában (Seraskierat) a leírt fölirati töredék megtalálta
tott, nem lehet többé a kiegészített fölirat szerint másra, mint egy Theodózra 
alkalmazni.

107. §. Melyik Theodóz tehát ez, s minő alakja volt az emlékszobornak?
Pontosan megmértem én a töredék ívszelőjét (corde de l’arc) és a kör

szelet (segment) magasságát, s ezt 4 centimeter, amazt 88 centimeternyinek ta
láltam; azután e mértékek segélyével egy tökéletes félkört készítettem; továbbá, 
elosztván a fölirás betűit a töredéken létező távközök szerint, azon eredményre 
jutottanj, miszerint egy magányos teljes-ív — (plein-cintre) éppen csak egy 
negyedrészét tartalmazd a fölirásnak, benfoglalva a hatosversek közé helyezett 
repkényleveleket vagy elválasztási jegyeket, mint szokás volt azon időkben, a 
a boltozat sarkköve (clef de voûte) középett alkalmasint Krisztusnak egy nagy 
bvzanczi monogrammjával volt ékesítve.

108. §. Ebből következik, hogy az egész fölirás egy négyszögü dísz- 
tornácz négy ívein volt elrendezve, mely felett a lovas szobor volt fölállítva. 
Tegyük hozzá, hogy a bvzanczi történetírók ezen emlékszoborról beszélve ily 
kifejezéssel élnek : oi ueyaKoi xioveç neo ifi ketttoi oí reryadioioi. mi azt jelenti :

') Birtokunkban van egy aranypénz II. Theodóztól, mely kiadatlan, s készítésében ocsmány 
barbarismust tanúsít. (Lásd az V. réztáblát).

Arczlap : II. Theodóz feje arezban, katona öltözetben, sisakkal, dsidával és paizszsal. Korirat : 
D N. THEOOOSIVS (így) P. F. AVVG. (így!)

Hátlap : Szárnyas gyözelemistennő (Victoria) állva jobb felöl, hosszú keresztet tartva. Körirat : 
VICT. ASIA. AVGGGGG. így!) ex CONO. A mezőben egy esillag.

-j Codinus, ed. Bonn. 20. lap Paris 10. lap). Anon. Banduri, Aichmelotes Mihály kiadatlan 
kézirata 15. lap.
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„a nagy oszlopok négy átjárást hagyván, melyeket köröskörül látni lehet"; s 
így megállapítható az, hogy a tornácz (portique) egy nagy négyszögöt képe
zett, négy sarkain magas oszlopokkal ellátva, melyek közt négy he- és átme
neti kapuk voltak a fölírással felettük, a csarnoknak közepe pedig a lovas szob
rot tartotta.

Ez már most nem lehet más, mint II. Theodóz szobra, mert I. Theodózé 
a bikatéren (valamint a másik az Augusteonon) gyalog szobor volt, s a csigádat! 
(spirale) oszlopra volt felállítva.

109. §. Végtére, maga a lovas szobor II. Theodóz rézpénzein, melyekből 
magam is két Carthagóban Gloria Romanorum körirattal vert példányt bírok, 
le van ábrázolva. A mi tagadhatlanul bizonyítja, hogy a fölirásbeli lovas Theo
dóz, az állítólagos Bellerophon és a kérdéses pénzeken látható nyargaló császár 
azonos személyek, ez az a magatartása a lovasnak hátra felemelt jobb kezével, 
s a ló fejének állása, mely füleit hegyezi, mintha a hadikürt hangját hallaná. 
(Nicetas Choniates, Bellerophon leírása), s fejét fölemeli s száját fölnyitja, ez az 
a éaavfiEvov xazeyvxwv. Fölhasználva mind ez adatokat, rajzban helyreállí
tottam az egész emlékszobrot, s hogy e rajzot lehetőleg pontosan s híven állít
sam elő, hasznomra fordíték egy oszloppárkánydarabot (frise), melyet ugyan e 
helyen találtam; ez a töredék, mely elég gazdagon van ékesítve és vízirányo- 
san egy kissé nyílt ívben meghajtva, e szerint a ló talapzatát (soubase) díszí
tette volna.

110. §. Lesznek sokan a tanult olvasók közt, kik e munkát olvasván, 
nem nyomhatják el sajnálkozásukat azon, hogy e lovas szobor egy a .történet 
által gyöngének s dicstelennek festett fejedelmet ábrázol, s hogy az emlék a lkal
masint Pulcheria által emeltetett, hogy testvérének, a gyönge II. Theodóznak, 
kit áhitatosnak és szépirőnak is neveztek gúnynévvel, hiúságát legyezze, holott 
háromszor legyőzetett Attila által.

Meg kell mindazonáltal jegyeznem, hogy, ha helyesen akarunk Ítélni 
egy fejedelem érdeméről, számba kell vennünk a korszakot és elleneinek 
nagyságát. Bajazét, kit méltán tiszteltek meg e melléknévvel Villám (yeldirim). 
nem vesztett semmit azért, hogy Tamerlán által legyőzetett, s (ha igaz) egy 
vaskalitkában hurczoltatott a mongol sereg után. Elég ha ily próbateljes per- 
ezekben a vereség után megtartjuk bátorságunkat a tovább küzdéshez, hogy 
kiérdemeljük az igazságosak becsülését. Egyébiránt is II. Theodóznak az az 
érdeme volt, hogy megmenté a byzanczi birodalmat, míg a nyugati császárság 
összedőlt.

111. §. íme néhány részlet e tény megmagyarázására : l. Theodóz 
hosszú uralkodása alatt (408-tól 450-igj, mintha csak a természet a barbárokkal 
szövetkezett volna, nagy földrengések több ízben ledönték Konstantinápoly 
védfalait. Constantin régi s jobban befelé állott fala összeomlott. Theodóz azt
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413-ban Anthemius vezetéke mellett megújíttatta, s egyszersmind tovább kifelé 
építtette azon helyre, liol ma is áll. Ez csupán két hónap müve volt. Igaz, hogy 
Constantin falának téglái, melyek annak és fiainak jegyével voltak jegyezve, 
átvitettek a lakhelyekre, s az új építményhez fölhasználtattak, sőt úgy látszik, 
hogy ezen Anthemius által épített Theodóz-féle fal csak monoteichoa (egyszerű fal) 
volt, melynek lába alatt közvetlenül feküdt az árok. Ez utóbbi körülmény és a 
munka elhamarkodása okozták, hogy 33 évvel késó'bb, azaz 447-ben egy új 
földrengés azt 57 tornyaival egyetemben újra ledönté.

112. §. Ez időben a szárazföldön mindenütt győztes Attila minden 
perczben eljöhetett, és így nem volt szabad időt veszteni. Theodóz tehát, föl
használva a fővárosba menekült nagy szánni thracziai és macedóniai lakosokat, 
ugyanez évben újra fölépíttette a falakat 60 nap alatt Cyrus (Constantin) prae- 
fectusa által. Ez alkalommal egy ügyes módot találtak fel a falakat megszilár- 
dítni, s azokat képessé tenni, hogy az ellenségnek s földrengéseknek ellentáll- 
janak. Az árkot eltávolították, építettek egy második közbenső falat s az árok
ból kiásott földet a két fal közé helyezték.

113. §. E Theodóz-féle falak fölépítése a császárnak s praefectusának 
felette nagy érdemül szolgál, melyet eddigelé a történetírók kelletinél kevésbbé 
méltányoltak. Pedig e falak adják kulcsát a rejtélynek, miért tartott oly hosz- 
szasan a byzanczi birodalom. Csak ezer évvel Rómának s a nyugati birodalom
nak bukása után esett, el Konstantinápoly, s még akkor is csak e falak segí
tették ama maroknyi vitézeket és a genuai hőst Giustinianit *) a város hősies 
védelmében. A falak s azok védői csak a lőpornak és a rettenthetlen hódító
II. Mahomet óriási nagyságú ágyúinak engedtek.

114. §. A mi több, II. Theodóznak is voltak győzelmei keleten, hol ve
zére Ardaburius Alanus legyőzte Vararánt a persák királyát 421-ben, kénysze
rítvén ezt. a keresztyének üldözésével felhagyni; a következő évben e király 
kénytelen volt békeszerződést kötni száz évre. Éppen erre a győzelemre czéloz 
a fölirás első verse : „Fölemelkedői keletről, mint egy másik tündöklő napu, és 
különösen e diadal tiszteletére Ion emelve a szobor; a ló kelet felé tart. s a lovas 
keze is azt fenyegeti.

115. §. Hogyha másfelől azt tekintjük, hogy Carthago 439-ben esett a 
vandalok hatalmába, s hogy a szobrunkat ábrázoló pénz a carthagói pénzverő 
műhely jegyével van bélyegezve : úgy találjuk, hogy a persákkali békekötés 
és Carthago eleste közti időszak, t. i. 422-től 439-ig. egyszersmind szobrunk föl
állításának korszaka. Azonban bízvást kijelölhetjük errea425-ik évet. II. Theo
dóz akkor éppen 26 éves volt, és Anthemius építész Theodóziusi falai már fen-

9 E nagy líos méltatlanul rágalmaztatott némely igazságtalan irúk által, kiknek még Gibbon 
id kelletinél több hitelt adott. Critoboulos eddig kiadatlan kéziratából, mely nem sokura világot látand, 
ezen állításunk igaz volta ki fog derülni.
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állottak. A gyűjteményünkben lévő fentebb leírt kiadatlan arany pénz az, mely 
megengedi, bogy a fölállítás évét körülbelül Krisztus után 425-ik évre tehes- 
sük. Hisz idő kellett hozzá, hogy készíttessék s fölállíttassék az emlékszobor. Az 
arany érem nem verethetett közvetlenül a persákon nyert győzelem után, mert 
miután 5 G-t tartalmaz, azaz AVGGGGG, össze kell számlálnunk vagy egyedül 
aherczegeket, vagy ezeket a herczegnőkkcl egyetemben. Már most 422- és 423- 
ban éltek II. Theodóz s neje Eudoxia, nővére Pulcheria, azután Honorius és 
Constans nejével Piacidiával, a mi három férfi s három női Augustusokat tesz. 
Es így bárhogy tegyünk, az 5 G nem vág össze. De 425-ben a kisded Valen- 
tinián Honorius helyére lép, anyjával Placidiával elismertetik s beigtattatik 
Ravennában a keleti birodalom részéről, úgy, hogy ha összeadjuk a három fe
jedelmi nőt a két császárral, kijön az öt Augustus száma. Ez tehát egy a szobor 
fölszentelési ünnepére s az ázsiai győzelem emlékére vert pénzdarab, minőt ős
régi szokás szerint a nép közé szórtak.

116. §. Még néhány szót kell szólnunk e szobor-helyreállítási kísérle
tünk némely mellékes részleteiről.

A hosszas négyszögü alap, mely a talapzatra van téve, s közvetlenül 
magán viseli a barnaréz lovas szobrot, általunk féldombormüvekkeí van éke
sítve. Ezeket nem vaktában tettük oda. Azt hívők, hogy e doni bormüveknek 
hasonlítniok kellett azokhoz, melyek I. Theodóz két esigádad (spirale) oszlopait 
ékesítek. Léteznek ezeknek lerontásuk előtt levett rajzai, de fájdalom, csak arról 
lehet kérdés, minő mértékben hamisak e régi másolatok. Csodálkozom, hogy 
Byzantios úr elég bátor volt ezekből oly olla potridá-t készítni, mely a leg- 
erősb gyomornak is megemészthetlen marad. E másolatok egyike, melyet haj
dan a párisi sz. Genovéva könyvtárában őriztek, oly nevetséges a mint csak 
lehet, s így van ismételve Ducange- és Bandourinál. Soha a byzanczi császárok, 
sem pedig kísérőik nem viseltek ahoz hasonló öltözetet. — A másik rajz tán az 
ellenkező hibában szenved. Ez Bellimé, melyet Banduri és Agincourt lemásol
tak. A kérdést, vájjon a féldombormüvek hű másolata-e az, vagy a művész me
rész ötlete, nehéz elhatározni. Mi komolyan foglalkoztunk vele, de nem bírtuk 
elhatározni véglegesen. E végre megvizsgáltuk a két oszlop egyikének torzát. 
mely még ma is az Avret Bazáron létezik. Leesés veszélyének kitéve balkezün
ket egy egyénnek adtuk fogni, ki bennünket csaknem szabadon lógva tartott, 
mig jobb kezünkkel jól-roszúl lemásoltuk azt, a mi némileg épségben maradt.

117. §. A mi a stylt illeti, bizonyíthatjuk, hogy elég szép, de korántsem 
annyira, mint Bellini feltüntette. Találtunk rajta 4 kerekű szekereket, hasonló
kat aBellini által rajzoltakhoz; nem ökrök húzzák, mint Bellimnél, hanem négy 
ló van befogva. Elegendő-e ez arra, hogy Bellini rajzait határozottan elvessük? 
azt hiszszük hogy nem, mert két esigádad oszlop létezett; ő talán a Bika-téren 
állottnak másolá le féldombor müveit, melv többé nem létezik.
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Es így mások hiányában azt hittük, hogy a régészek jó néven veendik, 
ha az Avret-Bazári oszlop képeinek lopva vett másolatából egy gyönge próbát 
ajánlunk lel nekik ').

118. §. A mi a boltozat sarkkövét illeti, Krisztus monogrammjával, 
(clef de voûte), az a korszakkal megegyező. Az A és í l  betűk alphát és ómegát 
jelentenek, s most is láthatók az Avret-Bazári romon. Ezeket Pertuisier tévedés
ből A és E-nek tartotta, s oda magyarázta, mintha Arcadius és neje Eudoxia 
neveik első betűi volnának, s erre az állításra építtetett ama vélemény, misze
rint az Avret-Bazári (azelőtt Xerolophos) esigádad oszlop Arcadiusnak egy osz
lopa volna.

119. §. Az oszlopfejeket (chapiteaux) illetőleg , azokat az ezen korszak
beli emlékekről vettük, a mint Agincourt művészettörténetében találtuk áb
rázolva.

Az emlék kiegészítésére menő törekvésünknél csak egy részlet maradt 
fen, melyet különböző módok szerint lehet megfejteni; t. i. az a kérdés, vájjon 
az oszlopok s azok fejei meztelenek valának-e és mit sem támasztottak, mint 
hajlandók voltunk hinni, azon czélból, hogy annál inkább szembeszökők le
gyenek, s hogy meg legyen magyarázva, miért nevezték a byzancziak az egész 
műemléket e néven „az oszlopok"; mely eszme ellenmondásban van az őskor 
minden emlékműveivel s rémítő barbárságról nyújtana tanúbizonyságot. ; vagy 
pedig vájjon az oszlopok a lovas talapzatát (soubassement) tartották-e, mint 
mutatja az ábra, melyet ide mellékelünk. E kérdésről véglegesen nyilatkozni 
habozunk, a határozatot a tudósok és jóakarata olvasók választására bízván.

’) E négylovas szekerek egyikét le fogjuk mintáztatni néhány ;nás személy-alakokkal, mint 
művészettörténeti adatot.
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LONOVICS JÓZSEF ÉRSEK, M. AKADÉM IAI IGAZGATÓ- ÉS  
TISZT. TAG EMLÉKEZETE.

Nemzetünk oly végzetes közelmúltjának megható emlékénél állunk ismét, 
hogy lapjára véssük legújabb történetünk egyik nevezetes alakjának epitaphi- 
umát.

Mert azon férfiú, T. Akadémia ! kinek az önök kegyelete emlékezetét 
megülni rendelte, és kiről azért önökhöz szóló vagyok, — míg élt, az ország : 
az egyház és állam, a tudomány : a szónoklat és irodalom kitűnő férfiai legelső 
sorában állt. Nagy tehetségei és jeles erényei által az emberi méltóság magasla
taira emelkedve, a honfiúi köztisztelet és kegyelet tárgya volt. Tettei és nevé
nek emléke az egykorú nagy eseményekkel összeforrva, a történet néhány fé
nyes lapját tölték be. — Életének végre viszontagságos sorsa, annak szeren
cséje és válsága, a honnak szerencséjével emelkedett és azzal hanyatlott; — bogy 
hanyatlásából újra csak a haza jobb sorsával emelkedjék fel !

S ámbár pályája, erénye s azon mérséklete által, melylyel a jó- és bal
sorsot egyaránt viselte, — még aránylag nyugodtnak és csendesnek mondható, 
azon viszontagságos események- és viharos pályákhoz képest, melyeket utóbb 
időkben szemeink előtt lefolyni láttunk : élete mégis oly dús, állása oly sok oldalú 
volt, hogy képének méltó előállítása méltán kétségbe ejt, mely oldalról, vagy 
csak mily részben mutassam azt főleg elő, miután teljes alakjának nagy voná
sai az emlékbeszéd szűk keretébe nem férnek el. Az egyház főpapját emeljem-e 
ki benne ? ami mindenek előtt volt ! Vagy a nagytudományú férfiút ? kinek 
elmetehetségét és ismereteit annyira bámultuk ! Csupán elragadó szónoklatát 
talán V mely kétségkívül egyik legnagyobb ékessége ! Vagy az államférfiút és 
törvényhozót, a jogtudóst és bírót? kinek bölcsessége és mérséklete, ékesszólása 
s igazságszeretete az ország törvényhozótestületének és legfőbb törvényszékei
nek e mozgalmas korban, számos éveken át, oly nemes dísze volt !

Nincs és nem lehet kétség abban, hogy hivatásánál és helyzeténél fogva 
egyházi és főpásztori állása volt életében sajátlag azon központ, melyből nemes 
tevékenységének legnagyobb része mintegy kisugárzott. Ez Ion lényegének azon 
magva, melyre tehetségének összes rétegei, úgy szólván lerakodtak, és melyen
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4 IPOLYI ARNOLD.

tettei mintegy kristályozódtak. Ez volt azon oltár, melynek tüzétöl hevültek 
erényei, és melynek magasan lobogó lángjától nyerték illustratiójukat és fényüket. 
S ez volt végre azon tér is, melyen páratlanul legtöbb érdemeket szerze magának.

Mit én, mint az ily férfiút kitünőleg diszítő állást, érzelmem és azonos 
hivatásom hűségénél fogva is készséggel emelek vala ki a többi felett, ha nem 
tudnám, hogy e részben engem nálamnál szerencsésebb szónokok, ezen érdemeit 
magasztosabb helyről hangoztatva, megelőztek ; mások főnkéit nekrológokat és 
példás életiratokat adtak ; és kétségtelenül ismételve még mindaddig adni fog
nak, valameddig az ily nemes élet kimeríthetlen példaképül szolgálhat. És 
ezt szinte egyszerűn tennem és kiemelnem, magam is talán a legszebb feladat
nak tartanám, ha nem érezném másrészt, hogy e hely, melyen szólok, jelöli ki 
sajátlag számomra a tért, melyen beszédemnek forognia kell.

Az önök törvénytudományi osztálya volt az T. Akadémia, mely az érde
met s magát megtisztelve vélte az által, hogy az ünnepelt férfiút tagjai sorába 
felvette ; kétségtelenül azon sokoldalú tudományos képzettsége- és fényes szó
noki tehetségénél fogva, melylyel, mint akkori első'rendü államférfiaink, törvény- 
és jogtudósaink egyike, a hazai törvényhozás és törvénykezés oly nagy dísze 
volt.

S az Akadémia ezen osztálya volt az, mely hogy az elhúnyt iránt tiszte
lete adóját lerója, megtisztelt engemet is ezzel, midó'n megbízott, tagja felett 
emlékbeszédet tartanom.

Mire én máskép magamtól sem vállalkozni, sem ezt megkísérlem nem 
bátorkodtam volna, nem érezvén magamban akár a tárgynak teljesen megfelelő' 
ismeretet, akár az erre megkivántatható magasabb szónoki tehetséget, — nem 
lévén mindeddig alkalmam a beszéd e nemében fellépve gyakorolnom magamat. 
— De mit én mégis mellő'zni sem mertem, midó'n az Akadémia velem paran
csolt, nehogy a köteles tiszteletet megsértsem, melylyel akár az Akadémia ne
mes intentióinak, akár a boldogúlt nagy férfiú emlékének hódolni tartozom. 
Úgy lévén máskép is meggyőződve, mint a szónoklat nagy őse M. T. Cicero 
mondja, hogy : haud decet talem virum inornatum sileri !

De ha ez kijelöli számomra a tért, hogy L o n o v i c s  J ó z s e f  Érseket, 
mint az önök, mint az Akadémia törvénytudományi osztálya tagját, mint állam
férfit és jogtudóst, mint országgyűlési szónokot és törvényhozót emeljem ki, s 
erre helyezzem emlékbeszédemben is a fő súlyt; mi egyházi állása mellett két
ségtelenül pályájának is legérdemesebb része volt : még sem tehetem azt úgy, 
hogy azon jeles tulajdonait, melyek mindkét pályáját egyaránt diszfték, akár 
nemes élete egészétől, akár pedig csak egymástól is, elemeiben mintegy vegyé- 
szileg megválasztva állítsam elő.

Az ő valódi lénye oly teljesen összhangzó, oly harmonicus egész volt, 
melynek csupán kikerekített élet- és jellemrajza állíthatná elő méltón nem



LONOVICS JÓZSEF ÉRSEK, M. AKAD. IGAZG. ÉS TISZT. TAG EMLÉKEZETE. 5
csak összes, de egy és más kitűnő tulajdonait is. És habár e miatt itt élet- és 
jellemrajzát csak körvonalai pontozataival vázolom, annyira egymásba folynak 
át annak vonásai, hogy méltán kimenthető leszek, ha itt-ott talán önkénytelen 
is átléptem volna a határvonalt, melyet előmbe kitűztem volt. De vájjon kiment
hetnek-e önök a hosszadalmasság, vagy csak a kellő szabatosság hiánya miatt 
is ? Mert érzem, hogy akár mivel nem bírtam mindig a dús tárgygyal, akár 
mivel nem rendelkezhettem az erre megkivántató idővel és tanulmány nyal, 
hosszasabban szőttem, mint a hogy azt az egyszerű emlékbeszédnek gyorsabban 
emelkedő magaslata kivánta volna; mert talán apróbb és részletesebb vonásokkal 
rajzoltam a nagy alakot, mint azt az ily életirati körrajznak is, mivé e beszéd 
kinőtte magát, szabatos rövidsége igényelte.

Annál élénkebben érzem pedig mindezt, minél egyöntetűbb beszédem 
alakja, minél egyszerűbb annak nagysága. Mert nem volt ő azon mérhetlen 
nagyságú meteorok, nem azon excentricus testek s alakzatok egyike, minők ren
desen az emberi nagyságoknál a közönséges életfolyamot megzavarólag lépnek 
fel, amint egyszerre ismeretlen vagy kétes homályú előzményekből feltűnnek, 
és vihart keltve tisztítják ngyan a leget, de saját tüzöktől felemésztve, erősza
kosan amint jöttek, szikrázó vagy gyújtó fényes pályájokat lefutva, enyésznek 
el. Az ő pályája csendes és nyugodt, összhangzó egész volt, kezdve a bölcsőtől 
úgy szólván mind a sírig. Mit ifjúságában tehetsége, szorgalma s erényei által 
Ígért, azt férfi- s aggkorában teljesen beváltotta, úgy mint azt az általa keltett 
legszebb remény óhajthatta. így tűnik fel élete nagyságában is egyszerű szelid 
bájjal az emberi erény és szorgalom legnemesebb méltóságában. Mint azon 
reményteljes csemete, mely szépen kikelve sarjad, életteljes rügyeket hajt, üde 
bimbóban feslik, színteljes virágú kehelyben nyílik, hogy miután illatával 
és ragyogó színeivel dísze volt a kertnek, melyben állott, teljes gyümölcsével 
is oly dús hasznot hozzon a kert népének, minőt tőle legvérmesebb remé
nyének merész álmaiban várhatott.

íme ez és ilyen volt Lonovics élete, melyet már főbb mozzanataiban 
önök elébe állítok.

I.

Lonovics Borsod vármegyének főhelyén Miskolczon 1793. január 31-dikén 
született. Családja középsorsú jómódú polgár család volt, mely szülötteiben 
valóságos levita családdá Ion. A három testvérfiú közöl kettő, János és Józse
fünk, pappá Ion ; valamint a legöregebb testvérnek is egyik fia Bertalan. A 
háznak jámbor s ajtatos anyja, mint egy második Anna, Elkánának neje, kikö
nyörögte magának az Úrtól ezen Sámueleket, kik azután mindannyian gyér-
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mekségöktől fogva szolgálták Isten hajlékát. De József nagy tehetségei által 
fellebb, a főpapságig emelkedve, amint népe választottai és nagyjai körében 
az ország tanácsában nagy bölcseségével és ragyogó ékesszólásával beszélt, 
úgy nevének fényes hírével bevilágítá a körén kivííl máskép ismeretlen szerény 
kis családot.

Gyermekkora s első ifjúsága fejlődéséről nincs mit mondanom. És ha 
volna is, az valószinűleg az ily tehetséges és jó gyermekeknél többnyire 
ismétlődő csak azon vonásokból állana, mint kelt szorgalmuk és viseletűk a 
gondos atya és a szerető anya lelkében szép reményeket, vagy legfelebb egy- 
egy mélyebben látó tanítóban is jóslatokat a gyermek nagy jövője felől ; mint 
ébred olykor ily érzet a gyermek keblében is öntudatlanúl, vagy épen tanuló
társai körében is önkénytelenííl. Mert az ily érzetek és sejtelmek, remények és 
képzelmek többnyire úgyis csupán magasb tehetségeink előjeleinek nyilatkoza
taiból erednek, melyek kifejlődésének sokszor csak a kedvező körülmények 
hiányozhattak, ha az irántuk táplált remények gyakran meg nem valósúlnak. De 
Józsefünk ezen életkora fejlődésének képét, a mennyire t. i. azt ismerjük, kétség
telenül a legméltóbban állíthatja elő az írásnak a keresztény nevelés tökélyét 
oly magasztosan amily egyszerűn kifejező mondata, hogy növekedik vala 
bölcsességben, korban és kedvességben Istennél és embereknél. S elmondhatá 
ő is, mint Salamon a bölcs, gyermekkoráról : Puer eram ingeniosus, et sortitus 
animam bonam.

Mire pedig már gymnasiumi pályáját is szülővárosában megfutotta, Egerbe 
jött, hogy ott az egyházi rend növendékei közé felvétessék. Eddigi előmenetelei
nek felmutatott szép jelei azonnal megnyitották előtte T e l e k e s s y  híres semi- 
nariumának ajtaját, és E s t e r h á z y  fényes lyceumának kapuját.

Az egri püspöki iskola akkor már régóta jó hírben állott hazánkban. A 
Rákóczy Ferencz felkelésébeni részvéte s erre következett kegyvesztése által 
hazai történeti nevezetességűvé is vált T e l e k e s s y  István egri püspök, midőn 
a XVII-dik század végén Egerbe jött székhelyét elfoglalandó, püspöksége ha
sonlóbb volt körülbelül valamely amerikai új, vagy épen őskereszténykori első 
püspökséghez. Majdnem egy századig a török iga alatt lévén, csak czímben élt 
már, míg valóságban in partibus infidelium püspökség volt. Telekessy első teen
dője is a térítő missionariusé volt, kinek előbb híveket kell gyűjteni, templomot 
építeni, és papokat nevelni s beállítani. Megyéje s székhelye nagyobbára a reforma
tio hiveiből, görögök-, sőt számos török neophytekbol állott. De ámbár puszta püs
pöki lakába megérkezve, nem talált helyet hová fejét lehajtsa, nem, úgymond, 
egy széket vagy asztalt, melyre kalapját tegye, nem egy szöget a falban hová 
köpönyegét függeszsze; mégis már másnap alig hogy beköszöntőjét elmondta, egy 
kezével a templom, más kezével a mai nagyszerű seminarium építéséhez fogott.



S a következő napokban már ráért arra is, hogy a jezsuita-iskola szinpadján 
a hős Zrínyi szigetvári, és a hős Dobó egri ostromát játszassa, dijakat tűzve 
ki nemzeti történeti drámák Írása s előadására.

Ily erélyes férfiú s főpásztor alatt az egri püspöki iskola és seminarium 
amint megalapíttatott, nem csak azonnal virágzásnak indúlt, de nem sokára a 
vidék, később több magyar egyházmegye központi iskolájává Ion. Káptalaná- 
ból azután F o g l á r  György kanonok, Telekessy nagy igyekezeteinek egyik 
buzgó segéde, az ország törvénye által is megörökített alapítványnyal ma
gyar jogtanszéket emelt még hozzá. Ez által az iskola köre mind jobban 
tágúlt, úgy hogy néhány évtized múlva már Telekessy nagylelkű utódai 
egyike, gr. E s z t e r h á z y  Károly püspök, nem kevesebbet tervezett, mint hogy 
azt tudományos egyetemmé emelje.

E végre a tudománynak egy oly nagyszerű és fényes palotát épített, 
melyhez ámbár közel egy század múlt már, mióta épült, e kor máig hazánkban 
nem mutat fel hasonlót. — Kitűnő műépítészek által a múlt század azon tetszős 
mansardi kúpos ízlésében tervezve, emelkedett fel a pompás palota, mely 
ízlést akkor hazánk egész vidékvonalainak kastélyai, sőt monostorai is és tem
plomai követtek, kezdve a pozsonyi és ivánkai hg. Grassalkovics-féle paloták
tól, egész Gödöllőig és Aszódig, vagy a monostorok és. templomok Besnyőig 
és Jászóig.

Fényes termeit és kúpjait az akkori leghíresebb festőművészek: Maulpertsch 
és Sigrist, Kracker és Hess, monumentális freskóikkal és más festményeikkel diszí- 
ték, falaikon nagvszerű jelenetekben állítva elő a vallási és egyházi életnek, vala
mint hazai tudományos életünk felébredésének megható jeleneteit és képeit. Me
lyekben ugyan, mind a Maecenas eszméjével, mind a művész képeivel, jóval mege
lőzhették a valót, nyilván úgy, mint, a remény megelőzni szokta óhajtásunk való- 
sulását; a mennyire nemzeti művelődésünk ezen kora akkor még nem, és csak 
jóval később következett be; míg ellenben müveltségtörténetünk valódi mozzanatai
nak előállítása még maiglan is Maecenasokra vár és vár művészekre. — De ama 
reményre utalt már a fejedelmi nagyszerűséggel, kupolákra és karzatokra emelt 
könyvtár, azon kor oly sajátságos pazar ízlésével alkotva és rendezve, a mint 
nem csak a tkönyv-polczok elrendezése és alakja az arcliitecturai arányokat 
és motívumokat követték, de a faragványokkal díszített szekrényekben a külön
féle kötéseik színárnyalatai szerint felállított könyvek külső összeállítása is fes
tői színhatásra volt számítva. Ezen úgy szólván tudományos luxust azután egy 
physikai muzeum s egy csillagászati torony astronomiai observatoriuma egészí
tette k i , mely akkor és számos éven át az első, és egyetlen a magyar biroda
lomban, egyszersmind a végső és utolsó volt e föld-táj felé a művelt 
világban.

A tudomány palotája így készen állott már, hogy egy újabb magyar
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tudományos egyetemet fogadjon falai közé. S épen jókor, — nem hogy a szép 
terv létesüljön, de hogy semmivé legyen. II. József ugyanis akkor kezdé meg 
azon központosító rendszere terveit létesítni, melyek szerint nem csak országai 
népeit, de azok tanuló ifjúságát is egy kalap alá kivánta volna helyezni. Es
terházy egri egyeteme épen jókor jött volna tehát, mint ezen téves igyekezetek 
egyik ellenszere. Elég ok rá, hogy mindjárt létesültében megakadályoztassék. 
Máig szólnak még a hagyományok s hangzanak az adomák köztünk a lelkes 
és bátor püspöknek a hatalmas fejedelemmeli versengéséről s ujj húzásáról, 
míg végre is a gyengébbnek engednie kellett.

De ha azért egyetem nem lehetett, lön olyan püspöki főiskola, melyre 
nem igen lehetett a kormány-önkénynek valamint akkor, úgy később, napjaink
ban sem, kezét egykönnyen rátenni ; és melyben koronként mind a mellett, 
az orvostant kivéve, a jogig s csillagászatig minden tudomány taníttatott és gya
koroltatott.

Lonovics idejében pedig ezen intézet már is virágzása egyik legszebb 
korát élte.

Mert hogy ily hosszasan szólok mind ama keletkezése történetéről, mind 
pedig eme virágzásáról : kimenthet talán önök előtt az, hogy jeles embereink 
történetében mi sem tanulságosabb szellemi fejlődésök forrásainak előállításánál. 
És semmi sem érdekesebb annál, a mint saját fényes életök története által vilá
got derítenek egyszersmind hazájok és koruk közműveltségi nevezetesebb 
eseményeire. De nem árt talán ily alkalommal múltunk átsugárzó művelődési 
viszonyaira is egy pillanatot vetni, — oly időben nevezetesen, midőn hajlan
dóbbak vagyunk nagy embereinket parata Minerva, készen, Minervakint 
Jupiter fejéből is átvenni, mintsem készültségünknek mainapság rendesen 
annyira lenézett és megvetett forrásaira visszatekinteni.

Mennyire emelik a Múzák ily díszcsarnokai, a művészet ily monumen
tális emlékei a tehetséges ifjak fogékony szellemét, mint nevelnek oly magas
lelkű férfiakat, minő ünnepeltünk is volt : arra örök példák Hellas és Róma, s 
a nálunknál szerencsésebb azon mai népek, melyek tetteik dicsőségével töltik be 
a világot.

És mily élénk tudományos szellem és élet pezsgett akkor a Múzák ezen 
csarnokaiban Egerben is, mi sem tanúsíthatja talán hívebben Lonovics tanuló
koránál, midőn ezen iskolának tanárai s intézői, majd később az ő barátai és 
kartársai közt hazánk és irodalmunk egyes legkitűnőbb férfiai állottak.

Ezek közt volt mennyiségtanára a híres astronom T i t t e l  Pál ,  Gauss 
és Olbers, Laplace és Herscliel tanítványa, Akadémiánk első rendes tagjai 
egyike, és mi több, az első magyar csillagász, a mennyire t. i. ő volt csakugyan 
az első, ki csillagászati magyar tankönyveket is, és értekezéseket írt, ide
gen tudományos nyelveken kiadott számosb művei mellett. — A theologia
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akkori tanárai sorában így tűnik fel K o v á c s  Má t yás ,  Horváth János Egyházi 
Tudósításai után az első magyar „ E g y h á z i  F o l y ó i r á s - “nak megindítója; 
míg a bölcsészeiben akkor kezdé tanári pályáját Lonovics barátja és majdnem kor
társa I m r e  J á n o s ,  ezen Akadémiának egykor hasonlóan dísze és nevezetes első 
rendes tagjai egyike, kiről magyar philosophiai irodalmunk egyik legkitűnőbb te
hetsége Hetényi mondja Parthenonában, hogy kiadott magyar és latin bölcsészeti 
művei már is azon reményt deríték, úgy mond, hogy valahára nekünk is lesz nem
zeti bölcselkedőnk, minő a németnek Kant, az angolnak Bentham, a francziának 
Descartes volt. Mit, midőn nem sokára, két előbb nevezett egri tanár- és pap
társával együtt a pesti egyetemi tanárságra jutott volt, kora halála gátolt 
meg.

A főiskola ezen kitűnő tanárai körét, kik közöl itt csupán országos iro
dalmi hírű nevezetességeket említhetek, kiegészíté az egri káptalan akkori 
több nevezetes egyénisége is, kik ezen főiskola igazgatására befolyással voltak. 
Ezen érdemes testület, amint századok óta mindig számos tudományos férfiút 
bírt, ápolt és nevelt körében, és majdnem minden lustrumban már rendesen 
egyegy főpásztort adott a magyar egyháznak : úgy nevezetesen nemzeti jog
életünkre és jogirodalmunkra is korszakias hatással volt. Kezdve ugyanis 
onnét, a meddig csak történelmi visszaemlékezésünk ér, K i 1 i t egri káptalani 
préposttól, nemzeti szabadságunk magna chartájának, II. András király arany 
bullájának fogalmazójától, I l o s v a y n  át, ki, amint már most ismerjük, a 
magyar törvénykönyv, a C o r p u s  J u r i s  részint már elveszett, részint lappan
gott szövegének még Mossóczy és Telegdy előtti sajátlagi compilatora s gyűj
teményének első megalkotója volt, — egész gr. B a t t h y á n y  I g n á c z i g ,  a 
L e g e s  E c c l e s i a s t i c a e  H u n g á r i á é  kiadójáig, kik mind az egri káptalan 
tagjai voltak, mindannyian ezen irataikkal és munkásságukkal a magyar tör
vénykönyv szövegének ismerete és megalapítására, valamint ez által nemzeti jog
történetünk kifejlődésére nézve, még eddig eléggé észre nem vett és nem mél
tányolt döntő befolyást gyakoroltak.

S azon korszakban is, melyről Lonovics tanulmányi pályáját feltüntetve 
szólok, nevezetes tudósokat számított így a káptalan tagjai közt, kik az egri 
iskola igazgatásában virágzására kitűnő befolyással voltak. Ilyen volt mindjárt 
a lyceumi nagy könyvtár akkori igazgatója, új rendezője s átalakítója báró S z e- 
p e s sy Ignácz kanonok, a szent életű férfi, ki bibliai stúdiumai s ezek folytán 
kiadott költséges magyar biblia-fordítása, valamint megjelent egyházi beszédei, 
s az egri lyceum példájára alapított hasonló pécsi főiskola és könyvtár által 
örökítette nevét. Más nevezetessége a lyceumi könyvnyomda igazgató kano- 
nokja N o v á k y  József volt, egy kéziratban maradt, Fejér Codex Diplomati- 
cusában azonban részben már felhasznált magyar diplomatikai mű szerzője, 
melyet a káptalan levéltári okmányai átkutatásából alkotott. Azután a magyar

A K A D . ÉV K Ö N Y V . X I . K . X I . D . 2
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állam- és jogtörténelmi iratairól ismeretes M a d a r a s s y  Ferencz, ki ezen 
munkáiban gr. Cziráky Antalnak akkori szabadelvűbb s azért letiltott magyar 
jogtörténeti iskolájához szegődött, míg később országgyűlési ellenzéki szerepe 
miatt ezen munkásságától szintén eltiltatott, s kinek egy időben Lonovics is 
az egyházmegyei kormányhivatalban vezetése alatt állott

Körükhöz csatlakoztak még, mint akkori egri irodalmi nevezetességek : 
G o ro  ve László, Eger történetének, vizsgálataiban tudós kanonok barátai 
által istápolt és segélyzett írója; valamint időnként B á r á n y  Ágoston is, a 
költő, hely- és életrajz-író, s a Kazinczy- kör irodai mi iskolájának egyik hű társa 
és bajnoka.

Ezen tudományos s írói körben nevekedett s élt Lonovics tanulmányi 
pályája közepeit s jóval még azontúl is ; s innét szivárogtak tudományának s 
jövendő nagyságának kis forrásai.

II.

Alighogy tanulói pályáját végezte, már is felette azon versengtek s vete
kedtek elöljárói : kinek jusson ajeles ifjú alkalmazása. A papneveldének, melyet 
épen bevégezve elhagyandó vala, kormányzója kínálkozott saját költségén 
is alapítani számára új rendkívüli tanulmányigazgatói állomást, miután más 
rendes tanári hely nem volt akkor üresedésben ; csakhogy az intézetből 
kilépő növendéket, annak mint tanárt megtarthassa.

Ellenben főpásztora báró Fischer István érsek úgy rendelkezett, hogy 
azonnal udvarában, az egyházmegyei kormány hivatalában alkalmaztassák. 
— S ezzel kezdődik az egyházmegyei kormányhivatalokban töltött hosszas 
szolgálata, tehetségdús ügyviselése és páratlan szorgalma.

Több mint tíz éven át, 1814. végétől 1825. elejéig, ezen hivatalok min
den fokozatain gyorsan átmenve, végre mint szentszéki jegyző s érsekmegyei 
titkár szolgált. Érseke e közben az üresedésben levő primási szék teendőivel is 
meg lévén bízva, Lonovics úgy a felebbviteli, mint az országos főkormányszéki 
teendők körűi is ezen jegyzői és titkári minőségben járt el.

Azon felül minden szabad idejét, s ezek gyakran csak éjjei voltak, tanul
mányai és önképzése folytatására fordítá. Az egyetemben a hittudori koszorúért 
pályázott, s elnyerte; a nyelvekben oly jártasságot szerzett magának, hogy 
anyanyelvén a magyaron, valamint a tudományos és hazai szláv nyelveken 
kivűl, még a németet és francziát, az angolt és olaszt nem csak értené, de 
folyékonyan beszélné is. Az utóbbi nyelven húzamosban, s egyidejűleg többi 
hivatalai mellett, szolgált is mint kórházi lelkésze egy olasz ezred Egerben szál
lásolt osztályának.
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E közben valamint érsekével gyakran Budán a fökormányszékeknél 
időzött, úgy többször megfordult a külföldön is, és a nagyvilág körében. Az 
érseket ugyanis agg korának betegségei egy idő' óta évenkint Karlsbadba 
vitték javulást keresni. S ilyenkor kíséró'i idő'nkint udvara és tanári kara jelesb 
egyéniségei, Imre és Pálma, Madarassy és Lonovics voltak. Karlsbad akkor, 
ezen század első' negyedében, a nagyvilágnak, s különösen a diplomatiai neve
zetességeknek, még a mainál is nevezetesebb találkozási helye volt. Hazánk fó'bb 
családai s államférfiai közöl, kezdve a Nádortól, számosán mulattak ott, kiknek 
körében és társaságában élt báró Fischer érsek is. Itt tanulta már Lonovics 
nem csak ezen köröket, de több külföldi tudóst és írót, kik akkor ott tartózkod
tak, közelebbről ismerni, mint a német irodalmárok közöl a költő Vosst, gróf 
Stollberget a nevezetes egyháztörténelmi írót, a philolog s irodalomtörténetíró 
Becker Vilmost és Bernhardyt( a híres protestáns theologus Neandert sat.

Érseke elhunytával, miután még egy ideig az egyházmegyei kormány
zatot az érsekhelyettes mellett is intézte, plébániára kívánkozott, hivatásának 
mint lelkipásztor élendő. 1826. elején tehát a káptalan által Borsod megyébe 
Várkonyba lelkésznek neveztetett. Maghatón említi érdemeit mind a kinevezés, 
mind főnöke elbocsájtása is. Óhajtásodra hajolva, de akaratunk ellenére bocsáj- 
tunk el, úgy mond az utóbbi, hivatásodnak az isteni Gondviselés által kijelelt 
útjára ; hálás elismeréssel mélyen érezve azt, mily erős istápunk volt benned 
— — sat. így dicsérőleg szól a kinevezés is.

Azután Várkonyba ment plébániájára. Ott nyája, melynek pásztora 
lön, volt mindene. Csendes elvonúltságban szolgálta Istent és híveit. Buzgólko- 
dott és tanított, s e mellett tanult, olvasott maga is. Közben plébániai lakot épí
tett, kertet ültetett és gazdálkodott. így telt el néhány év, mi alatt alig ment 
ki hívei köréből, ha csak nem kerületét látogatni, mint esperes, mert rövid idő 
alatt azzá neveztetett ; vagy résztvenni mint táblabíró, mivé időközben lett, a 
megye gyűlésein, hová papságunk mindenkor buzgón résztvéve Borsodban a 
köz ügyekben, szorgalmasan eljár vala.

Ekkor történt, hogy azon véletlen esetek egyike, mi az emberek életében 
rendesen csak a Gondviselés műve, — egyszerre nagyobb országos körök 
figyelmét kezdette rá vonni, és lön, mint sokan hiszik, és mint a boldogúlt szerény
ségében maga is vélte, gyors előléptetésének egyik indító oka

Borsodnak t. i. 1826-ban főispánja Klobusiczky József meghalt volt. Ez 
úgy látszik, '.ittínő, köz becsülésben álló hivatalviselt férfi volt; de kiről a törté
net azért csak úgy keveset vagy semmit sem tud, mint például nem tudna 
Agricola nagyságáról, ha nincs Tacitusa, Cicero Atticusáról, ha nincs Cornelius 
Neposa, vagy Le Tellierről, ha nincs Bossuetja. így lön némileg Lonovics 
is Klobusiczky főispánnak nálunk méltó Tacitusa és Bossuetja.

Hogy a közszeretettí főispán iránt, ki távol megyéjétől, az 1826-diki
2*
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országgyűlés alatt Pozsonyban szent emlékezetű testvére, az akkori kalocsai 
érsek karjai közt halt meg, Borsod rendei kegyeletüket tanúsítsák, gyász isteni 
tiszteletet rendeltek Miskolczon. A gyász beszéd szónokául Lonovics kéretett fel, 
ki már akkor a megye gyűlései küzdterén nem csak többször megjelent, de 
győzelemmel is megvívott, és kinek azért szónoki tehetsége is ösmeretes volt. 
Ezen beszéde azonban egyszerre megalapította szónoki hírét. Sőt bátran 
mondhatjuk ma, azon félszázad múltán, mely alatt hazánkban páratlan gyorsa
sággal kifejlődött kitűnő szónoki iskola alakúit, melynek ő is nagy része vala, 
— hogy már ezen első ismeretes beszéde hazánk akkori első szónokai sorába 
emelte őt.

A panegyris, a dics-, az emlék- a gyászbeszéd, T. Akadémia! a szónok
latnak régi és kiváló neme, melyet épen úgy művelt Athénben már Kimon ideje 
óta a demos, a szabad nép ; valamint Rómában még a késő császárok hízelgő 
és szolgai korában is egy Tacitus és Plinius; és gyakoroltak ismét az őskeresztény 
kornak első szigorú erkölcsű egyházatyái és nagy egyházszónokai is, mint egy 
Nissai sz. Gergely és sz. Ambrus.

Ha azért egy mai ünnepelt franezia irodalom-történetíró lelkesedve fel
kiált : hogy a halotti beszéd sajátlag csak Bossuettal kezdődik és vele végződik, 
úgy ez, vélném, nem egyéb, szellemdús szólamnál, mely nem kiván többet 
mondani, mint azt, hogy a meauxi püspök, az ő „Oraisons Fúnebres** páratlan 
remekeivel, e téren valóban új nemet alkotott. És ez igaz lehet! De hogy 
a gyászbeszéd nyelvünkön is és már régóta kitűnően díszlett, azt vagy 
Telegdy Csanád érseknek I. Róbert Károly király felett tartott parentatiójától, 
ha nem nyelvrégiségeink „Halotti beszédétől** kezdve, egész Verestói Györgyig, 
ki e nemben valódi körmönfont kis remekeket alkotott, — annyi a közelmúlt 
századokból fenmaradt ily példány tanúsítja, hogy nyilván könyvtáraink 
miscellaneái ezen funeraliáinak röpíveiben lappang és rejlik még leginkább 
a magyar régibb szónoklat máig meg nem írt történetének legbővebb 
forrása.

Mind ebben mégis mi sem hasonló Lonovics ezen beszédéhez, mely 
e nemben nálunk jó formán új korszakot kezdhetett. Amazok világa szűk, lelke 
szőrűit. ízlése zord, nyelve rögös és nehézkes volt. Nagyobbára csupán bibliai 
szövegek erőszakolt s elméncz inkább mintsem elmés alkalmazásáig emelkedett 
legfelebb, ha még nem volt csupán dagályos dicséret vagy épen üres hizelgés. 
Lonovics amint azt kezébe vette, úgy azonnal a kor és helyzet színvonalára 
emelte ezen egy, igaz rég feledett, vagy tágabb körben soha sem is ösmert 
beszédével. S emelte akkor, midőn az újabb magyar szónoklat megalapítójának 
Kölcseynek remek szónoki irálya is még csak kevesek előtt volt ismeretes, és 
szónoklata még kevesebbek előtt pusztán elhangzott. Toldy pedig akadémiai
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classicus irodalmi emlék-beszédeivel még csak a következő évtizedben vala 
a magyar szónoklat ezen nemének új korszakát megalkotandó.

Lonovics azonban mindjárt a mester fogásával nyúl tárgyához. A nemes 
honfi és ember egyszerű képe alatt egy kitűnő főispánt, fiumei magyar 
tengerparti kormányzót s államférfit állít elő a legnemesebb vonásokkal. 
Jellemző körrajzban vázolja : mint emelkedik az egyszerű magyar nemes 
a vármegyei esködtségtől kezdve egész a magyar tengerpart-kormányzói mél
tóságáig; mint alkalmazva, úgy mond, a tehetségek megválasztásában oly ritka 
szerencsés tapintattal bírt Mária Terézia király asszony, s az azokat éles elméjé
vel annyira kiismerő II. József által a magyar tengerparti kormányzóságnak 
már első berendezésénél egyike lesz azon első kormányzóknak, kik ott a ma
gyar zászlónak és névnek becsületét megalapították, és a nemzet érdekeit a 
kormányzottak saját érdekeivel öszhangzásba hozva, megszerezték a magyar 
politika becsülésének és méltánylásának azon tőkéjét, mely a nemzetnek a 
legsúlyosabb időkben is annyi részvétet és rokonszenvet kamatozott, hogy sze
rencsésebb körülmények bekövetkeztével mindkét résznek dús erkölcsi és 
anyagi hasznot is hajtson. Amint ugyanis ott a magyar alkotmányos állapotot, 
úgy mond tovább, behelyezte, és mindent törvényes lábra állított, úgy nyit új 
tengeri utakat a nemzeti kereskedésnek és iparnak, készít csatornákat a saját 
bőségében fuladozó ország termesztményeinek, s a nemzet-gazdaság felvirágoz
tatására új kútforrásokat fedez fel. Majd feltünteti, mily boldogan érzi erre ma
gát már a magyar tengerpartvidékek lakója is a magyar alkotmány áldásai 
alatt ; és mint bámulva nézik és üdvözlik az idegen népek gályái a magyar 
tengeröbölben századok óta nem látott, de már is büszkén lobogó magyar 
zászlót.

Ezen lélekemelő hazafiúi képre finoman szövi tovább diplomatiai 
működése szálait. Mint jár el óvatosan a franczia foglalás alkalmával; mint 
védi a megrohant tengerpartnak veszélyeztetett érdekeit ; és már az ellenség 
hajóhadától is bezárolva, mint menti meg az érkező angol hajóraj által becsem
pészett harmincz millió forint hadi segélyt. Mikép vezeti végre a bécsi 
békekötés következtében a tengerpart és Horvátország egy része átadása iránti 
alkudozásokat Marmontel Raguzai lierczeg tábornagygyal.

Hasonlón mesterileg állítja elő benne a magyar főispánnak valódi esz
ményképét. A szabad nemzet alkotmányos hivatalainak, úgy mond, ezen egyik 
legfőbbike, melyet csupán a nemzet szabadságának sarkalatos jogai korlátoznak, 
de melynek azért minden hatalma a többség akarata és tetszéséhez van kötve; 
hol csak mély emberismeret és tudomány, ékesszólás és nemes közhasznú tet
tek által lehet hatni ; és melynek végre nagysága az erőszak és gyengeség 
közötti mérsékletben áll, melylyel a felzúdúlt indulatok közt is bátor kézzel ve
zérel, s az ellenkező vélemények harczai közt is a viaskodók gyengébb felének



14 IPOLYI AUNOLD.

biztos menedéket mutat ; győzelmével végre soha sem él vissza a köz szabadság 
kárára, de azt mindig annak védelmére használja.

Nyilván ezen nevezetes alkotmányos méltóságunknak egyik legméltóbb 
és legpraegnansabb kifejezése, azon sok közöl gondolnám, melyeket akkor szó
nokaink gyakori felköszöntéseikben hallattak. Csakhogy itt mindjárt a tettek 
illustratiója is követi, midőn a szónok elbeszéli, mit tett hőse a nemzeti 
iskolák szaporítására megyéjében; mit és mennyit költött a nemzeti nyelv elő
mozdítására és csínosodására ; az adófizető nép könnyítésére, midőn 300,000 
forintnyi terhet vett le vállairól ; mit a vallásfelekezetek közti béke és egyetér
tés fentartására ; mit a fogházakbani szelidebb s emberibb bánásmód behozata
lára ; a megye fő kincse a levéltár rendezés éré, háza és palotája felépítésére, az 
utak javítására és a kereskedelem előmozdítására.

E fényes vonásoknál nem kevésbbé meghatón rajzolja benne az embert 
családja és gazdasága körében ; erős vallásos érzetével, mély tudományos mű
veltségével, mely, úgy mond, a theologiától fogva egész a gazdászatig mindent 
magába foglalt. Méltatja még választékos olvasmányait, nyelv és könyvismere
tét ; a honi törvény- és történettudományban nem csak jártasságát, de azon 
részletességét, búvárkodását és lelkesedését, mely, úgy mond, a nagyértelmű 
embert és a nagy hazafit egyaránt elárulta. — Végre így jellemzi még szónok
latát is néhány épen oly sajátságos, mint, Lonovics szájából hallva, meg
lepő vonással : mely, úgy mond, inkább tanácskozik mintsem vitatkozik, 
inkább véd mint támad ; melyet többnyire meggyőződés követ ; mely kérdésé
vel is és ajánlással dönt ; mely ellenfelét mindig kímélettel győzi le, és neki 
menekvést enged ; és végre midőn maga legyőzetik, mindenki meggyőződését 
tiszteletben tartva, saját jobb Ítélete ellenére is, panasz nélkül és megnyugvással 
veszi.

De nem ismerünk-e már ezen vonásokban T. Akadémia! Lonovics saját 
szónoklata jellemzésére? nem beszéde hősének ama tanulmányai, államférfiúi 
és honfiúi elvei és tettei vázolásában, Lonovics saját tanulmányai, hazafiúi 
meggyőződése, államférfiúi elvei és eszményeire? Valóságos programmja, 
hogy úgy mondjam, öntudatlan előrajza ez jövendő parlamentaris szónoklatának, 
publicistikai és törvényhozói pályájának. Valamint e nembeni végső szónoklatai 
Majláth országbíró felett tartott akadémiai emlékbeszéde, mintegy visszate
kintésként tűnik fel e mellett a nemesen lefutott pályára, melyet emez első 
beszédében öntudatlan is kitűze magának.

Annyira s oly igaz az T. Akadémia ! hogy valamint a nagy művészek, 
úgy a nagy írók is és szónokok csak saját nagyságuk eszményeit festik kitűnő 
alakjaik képében, melyben olykor egész lelkök és szellemök fensége, érzete 
és tehetsége visszatükröződik. S azért oly tanulságos s érdekes ily műveik 
szemlélete. Mi által úgy hiszem, kimentve leszek én is, midőn Lonovics ezen



feledett szónoki első remeklését felhozva, mellette hosszabban időzök. De felmu
tatva őt önöknek, nem tehetek jobbat, mintha első nyilvános felléptében 
mindjárt saját eszméivel, saját szavaival állítom elő.

Látjuk ebből egyszersmind, nyelvünk akkori rögössége s meg nem álla
podott formái daczára is, Lonovics nyelvének már is szabatosabb kifejezésre törek
vését, sőt olykor az ékesszólásig emelkedését ; s egyaránt magasabb tanul
mányát, az írás és classicusok szövegeinek helyesebb alkalmazását, vala
mint a nagyobb szónokok és nevezetesen XIV. Lajos nagy kora és ud
vara nagy egyházszónokai ismeretének élénk jeleit. Ámbár ezek páratla- 
núl legnagyobbikának, Bossuet-nak még talán legkevésbbé látszik meg rajta 
nyoma. Nyilván ennek magas röptét követni tárgya sem engedé vala, mely a 
nagy szónok beszédeinek legjelentéktelenebb alakj ainál is jóval alább állhatott.

Kiérzik beszédéből végre az erős vallásos alap s emelkedettség mellett 
épen úgy élénk hazafiúi érzetének heve, valamint magas szellemének józan mér
séklete és gyakorlati oldala, s nem kevésbbé a politikai felfogásnak akkorában 
nálunk még ritka magaslata. Mert az ily magasb politikai eszmékkel áthatott 
emlékbeszéd akkor nyilván a vármegyei politikai eszmekörnek nem csak 
legfőbb színvonalán állott, hanem azt még jóval felül is haladhatta. S ez egy 
maga eléggé indokolhatja, hogy ily részletesen foglalkozom a jövő publicista, 
szónok és törvényhozónak ismeretlenebb és máskép is talán jelentéktelenebb 
szónoki első felléptével, mely őt nagyobb jelentékenységre vala épen emelendő. 
De úgy vélem, hogy az ily csupán biographiai, életrajzi microscopicus vizsgá
latok előtt feltűnő és máskép észre sem vett jelenségek tájékozhatnak leginkább 
kellően újabb nemzeti politikai életünk szónoklati kezdeményei és fejlő
dései iránt. Valamint nem idézem és nem részletezem ezt oly hosszasan, ha 
annyira tanulságosnak nem tartanám a szónokot nem csak bevégzettsége 
és tökélye zenitjén, hanem már első fellépte és fejlődése fokán is meglesni.

Gondoljuk hozzá azt, hogy e beszéd újabb politikai életünk fordulatá
nak úgy szólván első éveiben tartatott, egy vidéki, ifjú, alig egy éves lelkész 
és táblabíró által. Tartatott akkor, midőn az 1826-diki országgyűlés távol még a 
reform kezdeményezésétől, az alkotmány megvédéséért küzdött. Akkor midőn 
az ország- ég megyei kormányzat reális és gyakorlati politikájának ily program- 
szerű kifejezése, s annak a közügyi teendők kellő színvonalára helyezése, egé
szen elütött a hasonló megyei ünnepélyes oratiók és ovatiók phrasaeologiájától, 
mely nagyobbára közhelyekkel fűzött szóllamokban, csak a vérrel szerzett 
„hőnyi constitutio" és nemesi kiváltságos „szabadság" emlegetésében áradozott. 
Akkor elvégre, midőn irodalmilag képzett alig egy vagy két szónokunk a classi- 
cai idealismusba merülve, ennek eszményi magas példányai utánzása közt nemes 
felhevülésében a valót feledni, a szomorú jelentől elfordúlni látszott ; vagy azt 
borongó kedélylyel túlsötéten színezve, míg a nemzet múltját ragyogón festeni,
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addig a nagy jövőért fellengzőn rajongni megszokták volt már szónokainak 
beszédeikben. Es midőn ezen, hogy úgy mondjam, eszményi s költészeti 
hangulatú politikai szónoklat, melyet a lánglelkű Kölcsey remekeivel hozott be 
nálunk az irodalomba s a politikai discussiókba, és melyet utánna egy egész 
kitűnő szónoklati iskola nagyobb és kisebb szerencsével, gyakran a végletekig 
és torzításig is követett, — még akkor alig hogy megkezdődött, s ismeretes álta
lában épen nem volt ; és melyet azért Lonovics is akkor még sem nem ismerhe
tett, sem nem követhetett. De melyet midőn megismert sem követett, épen azon 
gyakorlati, reális hazafiúi irányánál fogva, mely a politikai téren a közügyi 
teendők nemes és pontos teljesítésében helyezte a fő súlyt; és mi által 
politikai szónoklatunk ezen reálisabb irányának Ion egyik első mestere.

Említsem-e még ezután a hatást, mely az iljú lelkésznek a miskolczi 
egyházban, Borsod megye rendei előtt mondott beszédét követte ? Borsodot meg
illeti azon dicsőség, hogy mindig a hon leglelkesebb megyéi élén állott, akár 
az alkotmány megvédésének küzdelmeiben, akár a haladás terén. Keblében 
nevekedett nemes értelmisége köréből számos kormányférfiút, cancellárt és mi- 
nistert adott csak az újabb korban is a hazának. S akkor is ott jelen voltának : 
híres követe, az országgyűlés akkori ellenzéki vezéreinek egyike Ragályi Tamás, 
a Vayak, Palóczy László, a Szatmáry Királyok sat. Borsodnak időnként mind
annyi nevezetes, volt vagy leendő fő- és alispánjai s országgyűlési követei; — 
kiknek oly bámulattal vegyes javallata közt tartá most Lonovics fenkelt pane- 
gyrisét, hogy a megye másnap folytatva tartott közgyűlésén első indítványra 
a következő közhatározatot hozta, melyet Palóczy László, a megye akkori 
híres főjegyzője, s Lonovicsnak a politikai téren már most a megye gyűlésein, 
valamint később az országgyűlésen is erős ellenfele, így jegyzett fel :

„hogy mivel — úgy mond a jegyzőkönyv — az halott-beszéd, melyet Lono
vics József várkonyi plébános sat. mint halotti orator tartott, egy oly szép ízlés
sel, észszel, és a tudományok gazdag tárházába való járatossággal készült 
munka, mely Ítéletét nyerte el, ezt a külső és belső szépségű virágokká] 
meghintett munkát, az ész és fül egyszeri gyönyörködtetése után elenyésztetni 
engedni, nyomtatva többször nem olvasni, és más jelen nem voltakkal is nem 
közölni valójában kár volna, — egyesült akarattal meghatároztatok, hogy 
300 exemplárokban kinyomattasson.“

Idéztem szóról szóra is. Mert semmi ennél hívebben nem tanúsíthatja, 
nem csak azt. mily nagy tetszést aratott Lonovics szónoklata, hanem azt is, 
mint állott egy fejjel magasabban Borsod ünnepelt jegyzőjének, és később 
országgyűlési híres követének beszéde és irálya felett; sőt általában az akkori, 
kevés kivétellel, országosan divatozó ilyféle szónoklatoknál ; melyeket Lonovics 
már most jóval megelőzve, jókora távolságban hagyott vala maga után.

S ezzel már Lonovics a hazában politikailag híres Borsod megyének is



politikai nevezetessége Ion. Gyakran részt vett ezentúl is mint szónok vitat
kozva a megyei gyűléseken, melyekre szorgalmasan ellátogatott. Mert úgy 
tekintette ő is a megyei életet, amint Majláth felett erről oly szépen szól, „mint 
azon politikai iskolát, úgymond, melyben a nyilvános téren, a mozgékony élet 
termékeny mezején mindenki úgy elméletileg, mint gyakorlatilag kiművelhette 
magát, s melyben veték meg egykor honunk egyházi és polgári legfőbb méltó
ságai és legjelesebb emberei állambölcsességök, alkalmas voltuk és valódi 
nagyságuk alapját.u De nyilván, s aligha csalódom szavainál fogva is, hogy ő 
is ezen régi és jeles nemzeti intézményünket csak úgy tisztelte, mint nemzetünk 
politikai fejlődésének hathatós eszközét, és nem mint annak legfőbb eszmé
nyét.

Gyakran tevékeny részt véve e megye választmányaiban is és küldött
ségeiben, történt szinte, hogy midőn gróf Reviczky Adám főkorlátnok ekkor 
borsodi főispánná kineveztetett, és Borsod magát ezen, a nemzetnek és fejede
lemnek bizalmát felkeltett ügyes államférfiú kineveztetése által különösen 
megtisztelve érezné, az akkor hazaszerte ünnepeltet, a hányszor megyéjében 
megjelent, mindannyiszor nagy ünnepélyességgel fogadta : egy ily alkalommal 
a megye határára elébe küldött fényes küldöttség vezetésével Lonovicsot, 
mint annak szónokát bízta meg. Mindenki ismeri még közölünk ezen ünnepé
lyességek sorát : amint fogadják vagy csak már fogadták a főispánt a várme
gye határán a megye bandériuma s a küldöttség díszruhás tisztes táblabírói 
alakjai, hosszú kocsi sorban, élükön egy vörös öves előkelőbb egyházi férfiúval, 
ki, mint a deputatio oratora, azután a többé vagy kevésbbé csattanós örvendező 
beszéddel üdvözli az érkezőt.

Lonovics is így a megye határán a szabadban állva a küldöttség élén 
üdvözli Reviczkyt, s a máskép jelentéktelen beszédben sajátos olvasottsága-s 
tudományosságának mintegy felvillanásával emlékeztetve vonatkozik hasonlat
ban néhány jobb nevű régibb magyar cancellár mellett a külföldi híresebb 
cancellárokra is, mint a francziák D1 Aguesseau- és L’ Hopitaljára, az angolok 
Moore Tamására. Az utóbbinak neve ugyan még találón is volt némileg alkal
mazva, tekintve ma Reviczky élete és államférfiúi pályája sajátságos és szomorú 
végét.

Reviczky válaszol, az akkori hangzatos ugyan, de üres szólamokkal ; 
míg egy őszbecsavarodott táblabíró mélyen meghatva Lonovicsnak ékesszólása 
által, nyakába borúi, s ölelgetve köszöni jeles beszédét, aminő szép magyarsá
got, úgymond, ő még soha mióta él nem hallott. De még azon csodás nevű 
emberekről sem hallott, úgymond, eddig soha mitsem, hogy azok valaha ma
gyar cancellárok voltak. Pedig azt hitte, hogy legalább is a kétszáz év óta hiva
talban volt valamennyi cancellár nevét ismeri.

De ezt mellesleg csak azért említem, mert Lonovics ezen beszédét
A K A D .  É V K Ö N Y V . X I .  K. X I .  D .  3
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is a megye határozatából közköltségen kinyomatva bírjuk még más több 
hasonló ünnepélyi szónoklatok közt, milyenek akkor a megyei életnek keresett 
magasb nyilatkozataiul vétettek. De ezek üressége vagy lapossága csak egy 
adattal több akkori hasonló politikai ünnepies alkalmi szónoklataink fentebbi 
jellemzése igazolására. Lonovics beszédei azonban még e tekintetben is lega
lább tapintatosságuk által tűnnek ki ; melyekhez valóságos folieűl, kiemelő 
hátlapul szolgálnak még itt : egy alacsony röptű óda s egy silány elegia, 
mindkettő kísérve Lonovics itt kiemelt beszédeit ; egyik a sárospataki híres jog- 
tanár Kövytől, a másik Palóczy Lászlótól.

Reviczky is azonban ekkor már figyelmeztetve Lonovicsra, és részéről 
is figyelemmel kísérve őt, miután vele ismételve találkozott és társalgóit, sőt 
várkonyi plébániáján is meglátogatta, el volt ragadtatva nagy tehetségei által, 
és meglepetve bámulta terjedt tudományát, társalgási műveltségét, nagy 
nyelvismeretét, és különösen a politikai téreni ügyességét és jártasságát. Nem 
is mulasztotta el az akkor oly hatalmas cancellár vele kegyét éreztetni, s Eger
ben az azalatt kinevezett új érseket Pyrkert látogatva rá figyelmez
tetni.

Lonovicsnak azonban Egerben, mint láttuk, régóta oly kitűnő neve volt, 
mely ajánlásra nem szorult. így történt, hogy 1829. elején a káptalanba kano
nokul neveztetett.

S ezzel kezdődik már úgy egyházi, valamint parlamentaris szónoki 
pályájának újabb fényes korszaka.

III.

Az egri káptalanba lépve, ezen testület számos hivatalai közöl azonnal 
több Hibáztatott rá egyszerre, melyeket ő egyenlő buzgósággal és ügyességgel 
viselt,

Mint iskolás kanonok az erkölcstant s a lelkipásztorkodást tanítá a theo- 
logiában. Egyszersmind pedig kormányzóvá Ion a papneveldében. E mellett 
az egyházmegyei kormánynak is élén állott, mint az érsek oldala melletti ud
vari kanonok.

Az érsek akkor, mint említém, az európai irodalmi nevezetességű 
Pyrker János László, az ünnepelt költő volt, ki műveivel a német irodalomban 
örök nevet szerzett magának, és kit itthon is egy Kazinczy csudáit és fordított, 
Kölcsey tisztelt és dicsért, és kinek az emelkedettebb közvélemény sem vette 
rósz néven, hogy magyar létére azon nyelven írt, melyen honától távol 
neveltetett ; ámbár azt neki az újabb, határozottan nemzetibb irodalom 
már vétkűl tulajdonította, s őt ezért megtámadva gyanúsította volt.

És kell-e mondanom, mily előnyös Ion Lonovicsra ezen utóbbi állása



is, amint még úgy szólván fiatalon és már is oly szép képzettséggel egy ily 
kitűnő férfiú oldalán találta magát, általa kegyelve és méltányolva, sőt megyei 
kormányzatában lényeges részt véve ; ki a mint kora irodalma és művészete 
színvonalának magaslatán állott, úgy a kül és belügyekben is már jártas és 
szolgált államférfi volt, midőn a velenezei patriarchai székről, — hol ezen 
állásánál fogva mint a kormány egyik legfőbb bizalmi férfia a közügyekben 
jelentékeny részt vett, — az egri érsekségre jött.

Mindezen sokoldalú elfoglaltsága és hivatalai mellett azonban Lonovics 
alighogy a káptalanba jött, már a következő 1830-ki országgyűlés káptalani 
követségét is magára vállalni kész volt. Es tudjuk, hogy ezen országgyűlési 
szereplése volt ettől fogva sajátlag a tér, melyen köztünk nevét megörö
kítette.

Mert ámbár eddig is minden téren, hol fellépett, és minden hivatalban 
melyet viselt, kitűnt: mégis állása jelentéktelenebb, tevékenységi köre szűkebb 
volt, mintsem hogy azontúl országos nevezetességre emelkedhetett volna. Az ő 
fényes tulajdonait is, mint annyi másét, csak a nagy nyilvános élet, a rostrum, 
a szónoki szék, az állami pálya, és nem a magán élet, nem hivatali nemes, de 
csendes tevékenységének, amazénál, nem tudom, nem e magasabbra becsülendő 
erényei emelték a felszínre. A tehetséges tanárnak érdekes és tanulságos 
leczkéi az iskola kathedrájáról, a buzgó lelkésznek meghatón szép nagyszerű 
beszédei a falusi egyház prédikálószékéről rég elhangzottak, s legfelebb még 
néhány fogékonyabb tanítványa, vagy jámbor egyszerű hívei hálás emlékében 
viszhangzanak. A megyei gyűléseken tartott genialis szónoklati rögtönzései 
feljegyzetlenűl enyésztek el, és csak a hagyomány szól még köztünk rólok. De 
egy szó sem maradt tudtunkra mindezekből megírva, a miből szónoki tovább 
fejlődése oly érdekes menetét elleshetnők '). Míg az egyházkormányzatban való 
működésének számtalan írott nyomai, valamint elöljáróinak az ő kitűnő képes
ségét magasztaló bizonyítványai a levéltárak fiókjaiban rejlenek, s a jegyzőköny
vek számos köteteiben ismeretlenül lappanganak 2). Országgyűlési fellépte 
és szónoklatai által azonban nem csak a közfigyelmet vonta magára, de ezen 
beszédei és munkálatai az országgyűlési munkálatokban, jegyzőkönyvek és nap
lókban nagy részt fenmaradtak még számunkra.
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x) Azóta értesültem, hogy egyházi beszédei közöl néhány még kéziratban egye
seknél fen in aradi .

') így találom a többi közt Pyrker érseknek hozzá intézett köszönetét, melyben őt 
a papnevelde igazgatóságától felmenti, midőn 1832-ben királyi táblai prelatussá kinevezte
tett : Sive enim indefessum in formando clero, seu in scientiis et virtutibus studium, seu singu
larem constabiliendae disciplinae domesticae zelum, sive denique extensam eiusdem in 
provehenda instituti huius temporalia commoda constantem sollicitudinem et activitatem 
spectem, tantae sunt factae accessiones, ut tuto dicere possim et debeam, omne ponderosi 
sui officii punctum, pari laude et fructu explevisse.
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Az 1830-diki koronázási országgyűlés rövid ideje alatt ugyan még alig 
volt alkalma jelentékenyebb fellépésre. Es lia kiveszszük a két tábla közötti 
üzenetek vitele.alkalmával mondott jelentéktelen beszédeit, csak is egykétszer, 
mint például a hadsereg kiegészítése ügyében, halljuk őt jelenté
kenyebben felszólalni. Ez alkalommal lép fel a magyar ezredekben alkalma
zandó magyar tisztek ügyében azon helyes közvetítő indítványnyal is, hogy 
mindenekelőtt az összes hadsereg magyar születésű 'tisztjei tétessenek át a 
magyar ezredekbe, és ha ez által a szám betöltve nem lenne, aminthogy 
ez kétségtelen, úgy következzenek azon idegenek, kik nyelvünket bírják, s 
ezekre azok, kik már is a magyar ezredekben szolgálnak. Nyilván oly gyakor
lati indítvány, mely még máig, közel negyven év után sem múlta idejét.

A következő 1832 —6-diki országgyűlésnek is mindjárt kezdetén s azon 
túl többször és jelentékenyebben nyilatkozott bár egy és más ügyben ; de első 
szónoki remeklése, parlamentaris szűz beszéde, úgy szólván, az volt, melyet 
1833. febr. 20-dikán a vallási sérelmek felterjesztése ügyében mondott.

A tanácskozás e tárgy felett már akkor több napon át folyt a kerületi 
ülésekben, s az országos ülésbe áthozva, a vitatkozás árjai magasan hullámzot
tak., „Vetekedve keltek fel, úgymond Kölcsey naplójában, a követek egymás 
után, s oly szép nyilatkozatok történtek, mik Európa legvirágzóbb népének is 
díszül fogtak volna szolgálni.“ És miután az indítvány mellett a gyűlés legne
vezetesebb szónokai szóltak; és miután az ellenfél részéről is Nádassi Teráz- 
tyánszky Imre püspök s pécsi káptalani követ kitűnő szónoklattal terjeszté ero 
az ellen-indítványt ; sőt mire a tárgy már mindkét részről meghányva és kime
rítve látszott lenni : Lonovics csak ekkor, a részletes tárgyalásnak mintegy a 
végén kelt fel, s a már teljesen kimerült figyelem daczára szólott. De szólott, oly 
megragadón, szólott oly hatással, hogy egyszerre az egész figyelmet kettőz- 
tetett érdekkel maga felé fordítá. Beszéde, mint mindig, úgy ekkor is egyszerű 
és higgadt, igénytelen és nyugodt volt. Hanem annyira alapos, oly meggyőző 
és elragadó volt az érvelés tiszta s átlátszó folyama, az előadás és kifejezés 
szabatossága, az ellenvéleményüek irányában tiszteletet tanúsító finom tapin
tató és kíméletes dialektikája, nemes engesztelékeny szelleme, s e mellett 
erős és józan elvek- és magas jogtételekből folyó kiindúlása által, hogy 
a szónok a gyűlésnek mindinkább növekedő és nyilatkozó meglepetése és 
bámulata tárgya lön.

Hallgatói pedig, s ezen fellépése jelenetének tanúi az ország legneveze
tesebb férfiai voltak. Az országgyűlés akkor nemzetünk újabb átalakulási 
ezen korszakának úgy szólván összes nevezetességeit egyesítette volt már; — 
ha talán kiveszszük a legnevezetesebbet és legnagyobbat, és kétségtelenül 
a legérdemesebb- és legtiszteletreméltóbbat : D e á k  F e r e n c z e t ,  ki csak né
hány hónappal később vala feljövendő nemes bátyja helyére.
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Mert ott voltak már akkor a csak nem rég felállott magyar szónokszék
nek úgyszólván összes múlt, akkori s jövendő nevezetességei. Ott volt még a 
régi rendi ellenzék híres szónoka N a g y  P á l .  S ott volt már az új szabadelvű 
irány első képviselője, az újabb magyar műszónoklat megalkotója K ö l c s e y  
F e r  e rí c z. Ott azon genialis és lelkes, bátor és merész újabb és régibb szóno
kaink hadának egész csoportja, kik egymás után míg életük egy részét az ősi 
nemzeti alkotmány és szabadság megvédése és visszahelyezéseérti küzdelemben, 
addig életök másik részét a visszahelyezettnek eltörlése s átalakítása miatti 
harczban töltötték : kezdve B a l o g h  J á n o s  és P á z m á n d y ,  P a l ó c z y  és 
B e z e r é d j I s t v á n t ó l ,  B e ö t h y  Ö d ö n  és Z s e d é n y i n  át, egész K o s s u t h  
L a j o s i g  ; ki ekkor már mint jelennemlévők követe, először lépve fel, 
vonta magára a figyelmet, s ezen országgyűlés tudósítását írta volt.

Sőt ott voltak a magyar egyházi szónokszék azon időbeli legnagyobb 
nevezetességei is. A magyar egyházi beszédei classicitásáról híres M á j e r  
J ó z s e f  fehérvári káptalani követ, a magyar Massilon. Ott az antik hellen 
mttérzetnek irodalmunkba átültetője, az első magyar dogmaticus, Grúz m i e s  
I z i d o r  bakonybéli apát. Hogy ne is említsem a főrendek köréből akár a neve
zetesebb egyházszónokokat, mint b. S z e p e s s y t  a pécsi, és K o p á c s y t akkori 
veszprémi püspököt ; vagy a mint szónokokat is épen oly korszakias nevezetes
ségű, valamint a nemzet életére korszakias befolyású S z é c h e n y i t  és 
V e s s e l é n y i t ;  s a magyar magasb parlamentaris szónoklat mesterét az ifjú 
gr. D e s s e w f f y  A u r é l t ,  vagy a még ifjabb b. E ö t v ö s  t, ki már akkor zsenge 
ifjúságáéban, úgy szólván az iskola padjáról jövet oda állott, mint Kölcsey nap
lójából tudjuk, országgyűlési szónokaink padja mellé, hogy nem sokára mint a 
magyar szónoklat legfényesebb csillaga jőjön fel.'S ezt s őt már csak azért is 
szabad legyen itt említenem, mert annyi híres akkori szónokaink közöl, kiket 
megneveztem, ő jelenleg már majdnem az egyetlen, ki itt körünkben áll.

De kimentend ő nyájasan, és kimentendnek önök, midőn egyik legjelesb 
parlamentaris szónokunk, midőn Lonovics első szónoklata hatását emlékezetökbe 
hozva, a pozsonyi országház hosszú terme dísztelen szürke falai közt nemzetünk 
szónoki díszeit csoportosítom, mintegy azon fényes háttért, mely egyedül képes 
méltó világításba helyezni Lonovics teljes szónoki jelentőségét, melylyel ily 
fényes körben képes volt annyira feltűnni !

És jól esik e mellett megemlékeznünk azon elfeledhetlenekről is, kik a 
magyar szónoklatot a virágzás azon magas fokára emelték, melyen ha talán 
az egy költészetünket kiveszszük, sem irodalmunk, sem művészetünk egyik ága 
sem érte még utói. — Ez volt akkor újabb parlamentaris életünk- és politikai 
szónoklatunknak úgyszólván ifjú s költői aranykora, melyet az események csak
hamar a férfikor komoly napjaira érleltek.

De visszatérek Lonovics beszédére, melynek hatását mi sem tanúsíthatja

\
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jobban, mint azon bámulattal vegyes tisztelet nyilatkozatai, melyeket az ellenfél 
szónokai az ez által újabb lendületet vett vitában egymásután hallatnak. Mind
járt az ellenzék egyik vezérszónoka, N i c z k y, a vasmegyei követ, meghatva vá
laszol neki, hogy „nem tudja, úgymond, mit dicsérjen jobban, a papirendnek e 
logicus, oratorius ékes szép előadását, vagy azon szép mérsékeltséget, melylyel 
a religionarius tárgyban dicsőségükre magukat kifejezik.u Es míg a hevesebb 
és szélsőbb B a l o g h  J á n o s  barsi követnek azon gúnyos megjegyzésén is át
látszik e beszéd nagy hatása : hogy „az egri káptalan követének okoskodása, 
úgymond, oly elmés, oly kapós és édesgető csábítással teljes, hogy annak első 
hallására elragadtatva a fortélykodó elme fogásaitól, ?már-már ingadozni kezdett, 
hozzá álljon-e, vagy sem ! ?“ Addig Hontnak szellemdús követe M a j t h é n y i  
A n t a l  siet e gúnyt visszautasítva bevallani „benne, úgymond, az egri főkápta
lan követének helyes és jeles beszéde hathatósabb benyomást tett mint az előtte 
szóló barsi követben, meggyőzvén őt az ellenkezőről, miért is részére állu.

Es maga K ö l c s e y  is, nyilván mintegy öndutatlan megelégedés érze
tével írja ezen fényes szónoklati hatások alatt lelkesedve ez napi naplójegyzeteit, 
Lonovics véleményével ellenkező szellemben bár ; kiről lejebb borongó kedélyé
ben nem tudott mást feljegyezni, mint hogy rhetori simasággal és fordulatokkal 
tudja észrevételeit közleni. A simaság megvolt már ugyan Lonovics ezen beszé
dében is ; nem annyira a rhetori elem, mely nála jóval később s akkor is nagyobbára 
csak ünnepi alkalmakkal mondott szónoklataiban fejlődött ki. De ezeket a magyar 
magasb rhetori művészet dicső nemzője Kölcsey nem hallotta többé. A korári 
elhúnyt nagy szónok és nagy költő nem érhette meg a magyar szónoklat 
azon magas emelkedését, nem annak virágzó korát, melynek új aerája úgy 
szólván az ő sirjával nyilt meg, b. Eötvösnek fölötte mondott, eladdig páratlan 
szónoki hatású fényes emlékbeszédével.

Lonovics azonban, hasonlón mintegy azon vitéz katonához, ki 
a csata tüzében hősies vitézsége által elragadtatva, a hátulsó sorból, a hol 
tartózkodva állott, egyszerre váratlanúl a csapat élén találva magát, ön- 
kénytelen vezérli már a harczot : így vezeti immár első föllépte percze 
óta az éveken át tartott nagy vitát ; s ez nap még mintegy háromszor felszólal 
és válaszol a szónokok egyszerre feléje fordúlt kihívásaira. És mindannyiszor 
mentegetődzve teszi bár, hogy, úgymond, ,,szóba fogott csekély előadásának 
mi érdemet sem kiván tulajdonítani41 ; — de mind hasztalan teszi már! nem 
menekedhetik többé azon nevezetes vezéri szereptől, melyet e napon, a mint 
váratlan véletlenül, oly gondviselésszerűen vett át.

Mert így amint e nap átvette volt azon nagy és súlyos harcznak vezér
letét. mely az ország törvényhozó testületében a vallásügyben keletkezett, és 
mely időnként az ő legkisebb vétke nélkül is oly élessé s keserűvé lett : úgy 
vitte azt. több mint tíz éven át, három nagy országgyűlésen keresztül, fáradhatatla-



mil s ernyedetlenűl. Míglen a végletekig elkeseredett küzdelemben, a viták 
rohamos áradatában is, ő lön a világító pharos, melynek magasabban lövellő 
sugara kimutatta végre a szélvészben küzdő pártoknak a béke révpartját.

De ezeknek, úgy hiszem, csak emlékét érintenem is elég, hogy azoknak 
közölünk, kik nem manapiak vagyunk, emlékezetében felmerüljön a dicsőűlt 
remek szónoklatainak ama hosszú sora, melyekben épen annyi engesztelé- 
kenységgel és tapintattal, annyi higgadtsággal és mérséklettel, mint szilárdság
gal és ügyességgel, nem szűnt meg küzdeni vallása s egyháza kérdésbe fogott 
jogai védelmében, azon vallásszabadságért, melynek alapján sikerűit végre 
neki kartársai és politikai barátai segélyével kijelölni ama tért, melyen 
hazánk megzavartnak vélt vallási békéje létesült.

Azonban nem csak a vallásügyekben : a törvényhozás összes kérdéseiben is 
egyik előkelő s lényeges tényező Ion ő ezentúl. Nem fordúlt elő többé oly 
fontosabb kérdés, melyhez hosszas parlamentaris pályáján át többször is nem 
szólott, melyben tevékeny részt nem vett volna. És e közt a józan haladás és 
reform ügyét mindenben, kezdve a nép hűbéri állapotából való felszabadításá
tól, egész a szó- és sajtószabadságig, a mily bölcs mérséklettel, oly melegen 
pártolta.

Sőt valamint az országgyűlési küldöttségekben s azok munkálataiban 
tetemes és lényeges részt von, úgy a törvényjavaslatok első magyar szövegének 
szerkezetében is törvényhozási nyelvünk megalapítása körűi szinte nem csekély 
része s érdeme volt.

Tudjuk, hogy nyelvünkön sok század múltán csak ekkor kezdett 
ismét a törvényhozás szólam. Maga a magyar törvényszöveg megalkotása tehát 
a hon atyáinak súlyosabb gondot okozott. Kölcsey országgyűlési naplójábó 
ismerjük e küzdelmeket. Akkor ugyanis, midőn a magyar nemzetiség elhanya
golt jogainak igényei már oly követelőleg léptek előtérbe, hogy a vérmesebbek 
elragadtatva, nyelvünket már is, mint Kölcsey rósz kedvében mondja, a világ 
négy sarkáig kivánták volna kiterjeszteni ; és midőn az oly buzgó magyarok 
is mint Lonovics, ki egész életén át mindenütt a hová jutott, a magyar nyelv 
behozatalán küzdött, kénytelen volt a heveskedőknek, őket óva s figyelmeztetve, 
a horvát ügyben tartott egyik beszédében felkiáltani, hogy itt ,,festina lente !“
— és ebben még senki sem akarta akkor átlátni azon óvatos eljárás tapintatos
ságát, melynek hiányát később annyira, még hibánkon felül is megkeserűltíik ;
— ekkor (és ki hinné más, mint a ki jelen állapotainkat is mélyebben ismeri,)
— a magyar nyelvtan ismerete és tanulmánya jóval kevesebb kedvelőkkel 
bírt honatyáink közt, s első szónokaink, a fő szereplő egyéniségek előtt is ez 
idegen, a nyelvújítás oly gyűlöletes, a szabálytalanság pedig oly kedvelt volt, 
hogy Kölcseynek, mint a törvényjavaslatok magyar szövege fogalmazójának, 
vagy csak latinból fordítójának, még e miatt az országgyűlés többsége élén
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álló Pázmándyval is és Palóczyval küzdenie kellett ; és e küzdelemben csak 
Májer József kanonok és Lonovics, Deák Ferencz, és Rudics által támogatatott ; 
kik közül amazok a törvényszöveg-szerkesztő küldöttségben oldalánál állva segí- 
ték, míg ezek a kerületi ülésben ezen ügyét védték ’).

Sajátságosán ugyan, de nem mindennapi példa nélkül, ügy volt az rende
sen hazánkban, Pázmány Péter és Balásffy, Kemény János és Rimay korától 
fogva Kazinczy és Révaiig, Berzsenyi és Virágig, valamint máig, hogy azon 
lelkeseink, kiket gyakran különváló politikai, vagy vallási elvek egymástól elvá- 
lasztának, vagy a zöld asztalnál s a vallási viták terén mint heves elleneket egy
mással szembe állítának : a nemzet társadalmi élete, a tudomány és irodalom 
terén munkálkodva, érdemeik kölcsönös elismerésével egymást részvétteljesen 
támogatva gyakran találkoztak ; vagy épen a meleg barátság érzetével karöltve 
ugyanazon czél felé együtt jártak.

Kölcsey naplóján is, ekkori izgatott vallási ellenszenvelmei daczára, 
átlátszik a méltánylat azon érzete, melylyel ezen egyházi férfiak iránt viseltetett, 
s a mint ezt ok magas érdemei méltánylásával oly melegen viszonozták, — mi
dőn nemzeti irodalomunk újabb korának ezen áldott munkásai a parlamentaras 
pályatéren is együtt találkoztak. Lonovics ésGruzmics, ki Kölcseynek máskép is 
akadémiai és hellen-magyar irodalmi tanulmányainál fogva pálya- és versenytársa 
volt, valamint Májer József, kinek kitűnő egyházi beszédeit Kölcsey mutatta be 
első az irodalomban, s első fedezte fel a közönség előtt addig ismeretlen nevét 
, ,Elet  és L i t e r a t u r a 44 czímű folyóiratában, — nem csak honfiúi rokonszenv- 
vel, nemzeti irodalmi munkálkodásuk kölcsönös támogatásával viseltettek 
Kölcseyvel egymás iránt : hanem a kegyelet és barátság azon meleg és nemes 
érzetével is, melyre oly jól esik napjainkban is ilyenkor feltekintenünk, s melyről 
jó lesz mindenkor megemlékeznünk.

Ezen közelebbi személyes viszony Kölcsey és Lonovics közt ugyan rövid 
ideig, alig egy évig tartott. Nem sokára mind a kettő kivált a rendek köréből. 
A csekei dalnok lelketlenebb polgártársai bizalmatlansága elől még az 1834-ik 
év nyarán hallgatag vonúlt vissza Tisza melletti fészkébe. Mig az egri káptalan 
követe a következő évben a Csanádi püspöki székre emelve, ezzel a főrendek 
táblájánál foglalt helyet ; hol már azontúl e kezdetnél még jóval fényesebb par
lamentáris pályáját folytatta.

IV.

Lonovics ugyanis Sz. Gellértnek Csanádi püspöki székébe ülve, a mellett 
hogy buzgón eljárt főpásztori kötelességei teljesítésében, s ezen felül Temesvárott

') Lásd : Kölcsey Minden Munkái. Másod. kiad. Országgyűlési Napló. VII. 22G-7 és 233.
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lyceumot bölcsészeti és jogi tanfolyammal, az egrinek példájára, tetemes 
költséggel alapított ; s épen úgy a tanyákon iskolákat első állított, kisdedóvodá
kat emelt és segélt, másfelé tanodákat s egyházakat épített vagy rendezett; 
az ellaggott papok nyugdíjintézetének megalakításáról és kórház-építésről 
gondoskodott; végre mindenütt, a hol csak illett és lehetett már akkor, az ország 
törvényének rendelete előtt, a magyar nyelvet hivatalos használatba hozta 
volt; — mégis sokoldalú tevékenységének kiváló részét, püspöksége tizen
négy évének majdnem felét, ismét az országgyűlési teendők vették volt 
igénybe.

Állása ekkor, a már mindinkább felzavart vallásügyek miatt, valamint 
növekedő tekintélye — és mind ragyogóbb ékesszólásánál fogva egyre emel
kedett. Gyakran már a többségnek, a döntő pártnak vezéri szerepét vitte ; 
többször határozó befolyással, és kijelentése mindenkor nagy súlylyal bírt.

És kétségtelenül élete ezen korszaka, nevezetesen az 1839—48-diki 
országgyűléseken részvéte a főrendi táblánál, képezi sajátlag szónoki és törvény
hozói parlamentaris pályája azon fénykorát, melyet, Lonovics emlékét önök 
elébe állítva, nekem is leginkább kiemelnem kellene. Mit én feladatom hűségé
vel és lelkesedésével készszívesen teljesítek vala, ha akár lépésről lépésre kísért 
ezen szereplésének csak vázlata, vagy csak egyes hatásosabb jeleneteinek 
felmutatása is oly terjedelmes nem volna, hogy az emlékbeszédnek minden 
határát, melyet már is érzem hogy átléptem, messze túl nem haladná. Miben 
nem marad számomra más hátra, mint hogy őt még, amennyire tehetem, 
röviden, mint szónokot s mint nagytudományú egyház- s államférfiút saját 
nyilatkozatai s irodalmi művei nyomán itt jellemezzem, s ebben nemes 
alakja s élete egészét feltüntessem.

Mint szónok Lonovics nyilván a nagy szónokok azon kiváló alakjaihoz 
tartozott, kik a gyakorlati, reális irányt tartva szem előtt, inkább meggyőzőleg 
az észhez, mint indítólag a szívhez szólanak. Már előbb jellemeztem ezen 
irányát, amint az első nevezetes szónoki fellépésével amaz politikai színezetű 
emlékbeszédében mutatkozott : mint tért el az akkor nálunk divatos szónoklati 
gyakorlattól.

Nevezetes és jellemző ezen tekintetben azon hasonlat, melyet parlamen
taris szónoklatunk legnagyobb tehetségének De á k  F e r e n c z n e k  és Lo- 
n o v i c s n a k  beszédei közt már előttem úgy irodalom-történetünkben Toldy 
Ferencz *), valamint még ezelőtt hazánk újabb politikai történelmében

') A magyar nemzeti irodalom története 1885. 325.
A K / l D .  É V K Ö N Y V  X I .  K .  X I .  D . 4
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Horváth Mihály ’) észrevett. Amint e kiváló két nagy szónokot jellemezve 
amaz mondja, hogy ,,mind a kettő, mint több tekintetben hasonló szellem, 
a lángelme minden tulajdonaival : a gondolat és felfogás újdonságával és 
könnyűségével, valamint világossággal és mélységgel s az alkotásbani készség
gel bírt. E mellett mind a kettő államférfiúi készültséggel rendelkezett ; mind
kettő éles itéletű és szigorú logikájú fej ; mindkettő tanszerű, szenvedély telen, 
s inkább az észhez mint szívhez szóló, s a rögtönzés daczára is irodalmilasc kén-

f  °  O i

zott előadó41. — Es hasonlón emeli ki Horváth Mihály mondván, hogy Eonovics 
,,hanem is a leghatásosabb és népszerűbb, de kétségkívül a legműveltebb s leg
tudományosabb, és Deák Ferenczczel, úgymond, kihez szónoklatának jellemét 
tekintve sokat hasonlított, egyaránt ünnepelt szónoka leendett a magyar 
parlamentnek,44 ha t. i. szerinte szabadabb irányt követ vala.

De ezen találó hasonlat mellett, véleményem szerint azon feltűnő különb
ség vehető észre, hogy míg Deák pályája kezdetén iíjabb korában dúsabb és 
virágosabb nyelvvel és szónoki ékítményekkel él, mi annyira természetes ; később 
pedig nagysága mind egyszerűbb és mind szigorúbb lesz, megvetve minden mellé
kes díszt és ékítményt. Addig ellenben Lonovics a kezdetben egyszerűbb, míg 
később mind ékesebb, s utóbb, igaz nagyobbára már csak ünnepi alkalmakkor 
mondott beszédeiben, túl ékeskedő lesz. Aminthogy ezt is inkább az ily beszédek 
természete, mintsem kora vagy tehetségének gyengülése okozta. Mert az ily 
beszédeknek, ha mindjárt olykor nagy igazságoknak vagy magasztos és szép 
tényeknek hirdetői is, nem lévén sokszor mélyebb kiindúlási pontjok, sem 
magasb teendőjük és czéluk az ünnepély kiemelésénél, s a hallgatók lelkesítésénél, 
a nagyobb szónokoknak is ilyenkor csak a többé vagy kevéssé dúsabb s fino
mabb rhetorikához kell folyamodniok, hogy a tárgyat földiszítsék.

De hogy Lonovics szónoklatának jellemzését az utóbb felhoztam iró 
szavaival folytassam : Ő, úgymond, a lángésznek minden sajátságaival gazda
gon fel volt ruházva : sebes és mély felfogás, érett helyes Ítélet, játszi elmésség, 
nagy emlékező tehetség ékesítették szellemét. Ehhez járult széles olvasottsága, 
otthonossága az egyházi és világi tudományok legtöbb ágaiban, európai művelt
sége, publicistái készííltsége, mivel ő társai közt egyedül dicsekedett. És minde
zek mellett fényes szónoki tehetség, hatalmas rögtönző erő, mely mindig kész 
volt a beszédre és soha zavarba nem esett, őt ragyogó parlamenti szónokká 
avatták. Szónoklata bő s áradozó, tárgyát mindig kimerítő volt. A logikai 
rend rögtönzéseiben is 0I3' erős, mintha mindig készített beszédeket mondott 
volna. Eszméi tiszták, világosak, kifejezései szabatosak ; az irályban annyi 
erő és szépség, hangzatosság és választékosság, hogy e tekintetben vele csak az

’) Huszonöt év Magyarország történetéből 1864, I. 6¿8
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egy Kölcsey vetekedhetett. Többnyire az értelemhez szólott, ritkábban a kedély
hez ; fényes hatásra számított nagy szavak nem igen fordúltak elő beszédeiben; 
annál többször képek és hasonlatok s analógiák a történelemből. Előadása 
könnyen folyó, gördülékeny, minden pedantság vagy színészi árnyéklat nélkül, 
nyugalmas minden affectatio és szenvedély nélkül. És lehetetlen volt őt nem 
csodálni, midőn több előtte szólóknak egyszerre válaszolva, valamennyinek 
indokát egymásután szemlére véve feszegette. Bonczoló éles logikájának 
erejében, vagy elmésségének kifogyhatatlan tárházában mindig talált valamely 
új tetszős érveket, melyek válaszát talpraesetté tevék. Ha fegyverei, melyek
kel vívott, nem vezették is ügyét diadalra, nem dönthették is meg az ellent : 
az ügyesség, melylyel azokat kezeié, őt mindig eléggé fedezte. Diadalt az ügy
nek nem nyerhetett, de magának tetszést és dicsőséget szerzett.

lm így szól t. Akadémia már ma a történelem, és pedig azon épen nem 
részrehajló történelem, mely Lonovics ügyét nem pártolta, az ő nagy szónoki 
tehetségéről. S én annál nagyobb készséggel élhetek szavaival, mert szónokla
táról ennél magam sem tudok vala sem jobbat, sem jellemzőbbet, sem igazabbat 
és pártatlanabbat felhozni.

A mit ehhez hozzáadhatónak vélek, az csak beszédei nemes ügyének 
kiemelése, vagy példákbani illustratiója lehet szónoklata ama mesteri raj
zainak.

8 itt mindenek előtt kétségtelenül kiemelendőnek tartom azon nyilván 
jó ügyének öntudatából eredt nemes érzetét és tinóm modorát, mely őt mint 
embert és szónokot, mint egyházi-és államférfiút egyaránt oly szépen jellemezte; 
midőn a leghevesebb küzdelmek közt is annyi mérséklettel s oly engesztelékeny- 
séggel, annyi higgadtsággal és kímélettel szólt, és mely benne a leghumánu
sabb, gyengéd és szelíd emberi érzetet, valamint a magasztos keresztény
szeretet békülékeny szellemét egyre visszatükrözé.

/

így, és pedig akár hányszor halljuk őt így szólni beszédeiben ,,a szíve
ket hódító szeretet nevében14 ; majd óva és óvakodva a vita elkeseredésétől, 
egyre ajánlani „a béke és bizalom szellemét", majd ismételve nyilatkozni : 
hogy őt „a legtisztább szándék, a legőszintébb conciliatorius szellem vezeti 
indítványaiban.14 Hasonlón szól egykor félreértve, hogy „előadásával soha sem 
adott sértésre alkalmat, és bátran mondhatja, hogy valahányszor szól, gondosan 
óvakodik eleve, hogy előadása minden sértéstől ment legyen, mert ha beszédem 
folyamában, úgy mond, valamely ily czáfok elmémbe ötlik is, lemondok 
inkább róla, mihelyt gyanítom, hogy habár győző lenne is, de fájna44. ’)

Senki ellenben nálánál nem értett jobban a hallgatóknak nem annyira

') 1832/«• Országgyül. jegyzőkönyv Ï. 167-9. 1843. Főrendi napló II. 338. 1840. 50. sat.
4*
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megnyerése- és megindításához, mint inkább kedélye hangolásához. Ezen a 
szíveket inkább megnyugtató és csillapító, mintsem azokat „elragadó és bá- 
joló ékesszólásávaP4 — mint ő maga egykor ezen szavakkal jellemzi 
az oldalára lépett b. Eötvös szónoklatát 4), — ezen hogy úgy mondjam,
nagy eszével párosult nagy lelkének nyilatkozásaival annyira meg tudta nyerni 
a másik oldalon lévő' leghevesebb elleneit is, hogy sokszor a vitatkozásban 
ellene intézett legkeserűbb megtámadások közt is az ellenpárt vezérei, mint 
gróf Zay és Teleky László, Pállffy József és b. Prónay Albert, tiszteletük 
és hódolatuk kifejezésével vetekedtek irányában. így nevezé őt egykor gróf 
Zay : az egész hon által tisztelt férfiúnak 2). Míg ellenben ő mindannyiszor sze
rényen tér ki a tisztelet-, és dicsőségnek ot illető' minden nyilatkozata elől, egy
szerű nagyságának teljes igénytelenségével. Mint midőn a vallásügyben 
leérkezett királyi leirat az ő befolyása alatt keletkezettnek tulajdoníttatván, az 
iránt mintegy interpellálva nyilatkozik, szerényen mellőzve a neki tulajdonított 
fontosságot : ,,köröm, úgymond, szerény, és befolyásom ahhoz alkalmazva, cse
kély. Áldom Istenemet, hogy urunk királyunk sincs azon szomorú helyzetben, 
hogy tanácsomra szüksége volna“ ). Hasonlón szól római küldetéséről is, ta
gadva más magasb diplomatiai jelentékenységű küldetést, a püspökin s egyházin 
kivül ; és fájdalmasan panaszolva, hogy midőn hazája vallási szent békéjének 
helyreállítása ügyében jár, addig egyes megyék itthon rá, mint valamely áru
lóra, Ulászló barbár törvényét kívánják kimondatni 4).

De ha ezekben nemes, humanus lelkének és érzületének, nem kevésbbé 
adja máskor nagy eszének és tehetségének tanúságát, midőn elleneit gyakran 
egy finom élczczel vagy a legegyszerűbb czáfolattal teszi tönkre. Mert a meg
támadás, — mint Horváth Mihály jellemzőleg mondja — volt légyen bármily 
szenvedélyes, őt soha sem zavarta meg, nyugalmából soha sem ragadta szenve
délyre. Ilyenkor legfölebb finom, de éles elmésség volt válaszában. Es valóban 
mindig kifogyhatatlan, gyakran felűlmúlhatlan a humornak azon magasb, sőt 
erősb nemében is, minőt csak az angol parliament nagy szónokainál találunk 
hozzá hasonló mértékben.

Midőn így az alsó tábla teremének berendezése alkalmával az ülőhelyek 
felett nagy vita kerekedik, a mellékes s lényegtelen tárgyban fontoskodó vitát 
mellőztetni kívánván, szerencsés humorral mondja, hogy ámbár neki sokkal ma
gasabb bel)' jelöltetett, mint a minőt igényelt volna, (érti a káptalani követek
nek a királyi táblával magasabb tribünön való elhelyezése által mintegy a ren
dek közöl kirekesztését), — de azért kész azt is elfogadni: sőt miután az elébe

’) 1840. Föreudi napló 70. — ■) U. ott 7. 9 i .  1844. VII. 212. — *) 1843. Főrendi napló I. 323. -  4) 
1843, Főrendi napló II. 124.



álló és közbe tolakadő hallgatóság miatt innét mitsem láthatnak s hallhatnak, 
ágy részérói végre kénytelen lesz alkalmatosabbnak és kívánatosabbnak találni 
még magasabban, értsd a karzaton való elhelyezését.

Legerősebb általában ezen viszonzásokban, midó'n az egyháziak állása 
gúnynyal illettetik. Ha úgymond, egy ily alkalommal, minduntalan az apostolok 
szegénységére utaltatunk, úgy jó lesz előre a hálóról is számunkra gondoskodni. 
De különös az, úgymond, hogy míg a világi urak az irás többi szövegének 
magyarázatát a papságra bízzák, addig az Evangelium azon szavainak : „az én 
országom nem e földről valóa magyarázatát magoknak tartják fenn. Holott 
ezen mondat sajátlagi értelme egyaránt szól minden kereszténynek, világinak 
úgy mint a papnak. S ugyan ott áll az is : hogy a hívek lemondván világi 
javaikról, azokat az apostolok lábai elébe tevék ])* Hasonlóan szól, midó'n a szó
nokok egyike kíméletlenül szemrehányja, hogy a mohácsi vésznek is egy pap, 
a csatát vesztett vezér Tömöri érsek volt az oka. Nem úgy, mond ó', nem az volt 
sajátlag a baj, hogy pap volt a vezér; hanem hogy az országnak e papon, 
Tomorin kivűl, ki a törökön vívott sok apróbb csatában kitüntette vitézségét, 
nem volt akkor vitézebb vezére. Vagy talán az, hogy kelletinél is több 
és két vezére is volt : Zápolya és Tömöri ! A mily igazán, oly finom játszi 
könnyűséggel s egyaránt komoly példázattal vonatkozva ezzel, a honfiaknak 
a hazát mindenha veszélybe döntött pártoskodására s visszavonására 2). Máskor 
ismét, midőn a zágrábi püspök korteskedéssel vádoltatik, — miután kimutatta, 
hogy ez sajátlag csak a legjobb szándékból eredt informatióig terjedt, finom 
gúnynyal mondja, hogy egyébiránt örül rajta, ha ezentúl már, úgy látszik, 
a választókra gyakorolt pénzzel való befolyás bűnnek fog bélyegeztetni. Mert 
eddigelé annak legalább annyira nem tartatott, hogy a választott- és 
választóknak szabad foglalatossága volt s). Vagy midőn az ellenpárt felhányja, 
hogy át nem látja, mily hasznára van a papság a törvényhozásnak ; elmésen 
válaszolja, vonatkozva a főtáblának születéses tagjaira : hogy bajos volna általá
ban a törvényhozásban jogosúltaknak részvétét attól függeszteni fel, minő 
hasznukat lehet abban venni4). Egyébiránt, úgymond másutt, ez talán még sem 
oly nagy képtelenség, hogy ők is részt vesznek, miután mégis talán egy kis észt 
is, tudományt és jó akaratot hoznak magukkal; s a legrégibb alko tmányok úgy, 
mint a legújabb institutiók, eddig még sehol sem feledték ki a senatusból a fő
papságot 5). Hasonlóan, midőn a káptalanok szavazata érvényesítéséről szól : ha 
most kérnék, úgymond, e jogot, erre azt mondaná nekik : áldjátok ó sorsotokat 
jó férfiak, hogy szerény körötökben békében maradhattok, hogy távol lehettek
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a politika zivatarától, távol innét, hol a hivatlanok is törvényhozókká válnak, s 
hol a naponkint tartó harcznak éveken át nincs vége, a győzelemnek pedig vajmi 
parányi az eredménye *).

így fakad ki sokszor, s ilyenkor néha hevesebben, de akkor is szavait 
inkább az elegiai bús fájdalom rezgi át, mintsem a keserűség vagy épen gyűlöl- 
ség vezérli. Ekkép utasítja vissza gróf Pálfty Józsefnek — kiről oly elmésen 
mondá egykor : hogy valahányszor szól, mindannyiszor mint Diomed Homernál, 
midőn küzd, mindig egy istenséget, értsd : kegyeleteket sért — azon sértő 
mondását, hogy ,,ő szeret felettök ostor lenni11. Ez ugyan érdem lehet — vála
szol Lonovics — másra nézve, azokra t. i. kik a szent ügyért az ostort szenvedik. 
De magában az ostorszerep mindig szomorú dolog 2). Es e viszonzás is a mily 
egyszerű, úgy kétségtelenül egyike a legtalálóhb válaszoknak, mely akár egy 
Bürke vagy Fox ajkára méltó volna ; sőt magasztos vértanúi áldozathoz 
illő, a mily erélyes ép oly szelid nyilatkozat.

De a mily komoly és emelkedett ezekben, oly vidor és játszi elméjű más
kor, hol felderítőleg szól. Ilyenkor gyakran a szójátéktól sem vonakodik, midőn 
a túlfontoskodás elébe állva, a nagy szavakat saját értékökre leszállítani igyekszik, 
így leghatásosabb beszédei egyikében oda viszi a tárgyat, hogy miután kimu
tatta, miszerint abban korán sem forog fen sérelem, nem bánja, úgymond, ha 
sérelem helyett azután mint kérelem terjesztetik fel. Vagy midőn keserűségét 
is könnyű elmésséggel leplezve panaszolja, mint követték őt Rómába, az ovatiók 
világvárosába, a vármegyék óvásai. ú) — Hasonlóan basznál gyakran úgy a clas
sicus és parlamentaris életből, valamint általában a történetből vett, olykor vi
dor adomákat; mint például többi közt a zenészről és Makedói Fülöpről, Pitt és 
Eox, — Bürke és Sheridanról 4) ; melyek azután mindenkor boméri hahotát 
gerjesztének a házban. Ritkábbak ellenben beszédeiben, a mi meglep, a classicus 
idézetek. Míg ezekben társalgása, közbeszédei s későbbi szónoklatai is mond
hatni túlgazdagok, ha nem túlterheltek voltak; addig parlamentaris beszédeiben 
a legnagyobb mérséklettel él velők.

Azonban ha ezekben sokoldalúságát, szónoki könnyűségét, parlia- 
menti gyakorlottságát s otthonosságát kiemelem, nem keresem bennök be
szédei fontosságát és hatását, melyet nagy tehetségeivel s nem ez apró 
szónoki fogásokkal vívott ki. Azon egyszerű átlátszóság, a szónoki per
spicacitas, mely a mély s egészséges elme kifolyása, a meggyőződés hatal
mas ereje által vitetett erős érvelés, s ennek a legbővebb tudományos 
ismeretek és érett tapasztalás általi megvilágítása ; a nagy kérdéseknek egy 
részt mindig magasb jog és történeti vagy európai politikai szempontokból 
felállítása és lehozása, e mellett pedig a gyakorlati élethez és a létező

’) U. o. V. 275. — 2) 1843. II. 127. V. 2 75. -  *) 1840. 5. — 4) 1843. IV. 389.
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körülményekhez mérése, s azon bölcs mérséklet, mely mindig a tényleges 
állapot, a kivihetőség és alkalmazhatóság terére áll, s a legközelebb elérhetöt 
tartja szeme eló'tt. voltak azon tulajdonok s előnyök, melyek beszédeinek annyi 
hatást kölcsönöztek; és pedig kölcsönöztek még akkor is, midőn, mint rendesen, 
a népszerű ellenzékkel szemben, vagy mint gyakran, a szónoklat minden ékessé
gét megvetve s mellőzve, hosszú és száraz okoskodással vitatta tárgyát, csupán 
éles logicája következtetéseiben, s csak olykor egyegy rhetori fordulat, trópus 
vag}T kérdés alkalmazásában árulva el és jelezve az ékesszólás mesterét.

Beszédei ama tulajdonságánál és ezen hatásánál fogva azután valahány
szor szól, felszólalása majd mindannyiszor gyakorlati eredményre vezet. Majd 
új indítványnyal lép fel, vagy csak módosító javaslatot nyújt be; majd megfe
lelőbb változtatást ajánl. Egy szóval, mindannyiszor tényleg javít, felvilá
gosít, vagy új s erősb érvekkel segíti és végleg megalapítja az indítványt és 
módosítást, mely által győzelmét kivívja, vagy biztosítja. E szerint majdnem 
minden beszéde a törvényhozási, a parlamentaris szónoklat azon terén forog, 
mely ezen szónoklati nem kiváló sajátjának mondható ; és mely nem annyira 
a buzdító és megindító, nem a csillogó és szólamdús pro et contra beszédekben, 
de az ügynek tovább vitelében, helyes megállapításában vagy eldöntésében áll. 
Legtöbb beszéde azért csupán közbevetett rövid igazítás és felvilágosítás, vagy a 
vélemények egyeztetése és különböztetése körül forog ; mindannyi pedig úgy 
mutatja őt, mint a ki csak szükségből szól, mert igazítania kell, mert szavát vár
ják és válaszát óhajtják.

Ez által nem egyszer annyira sikerűi neki indítványaival és módosítá
saival mindkét félnek beleegyezését megnyerni, hogy az ellenzék is megnyug
tatva melléje áll ’).

Mert hogy pártjának, mely a rendeknél rendesen kisebbségben, a fölső- 
táblánál el'enben mindig többségben állott, nem csak legerősebb támasza volt, 
de hogy azt többször vezérelte is, ily tehetsége s állásánál fogva mintegy 
önként értetődik. Ámbár ezen vezéri szerepet kényesebb természetű egyházi 
állása miatt épen úgy, mint szerénységénél fogva is, a hol tehette, nagyobbára 
mellőzte. 0  maga pedig mindezen szereplésben s azon nem közönséges dicső
ségben, mely naponként körüllengte, semmi kedvet, semmi nagy örömet 
nem talált. Bölcs mérséklete, nyugodt belátása, valamint szigorú erénye mindet
től keble mélyében elfordúlt. Akárhányszor halljuk azonban őt így nyilatkozni 
is, midőn a papságnak tett azon szemrehányásokra, hogy a legislatióban régi 
alkotmányos jogát érvényesíteni s fentartani igyekszik, azzal, mint fennebb 
hallók, válaszol, hogy áldhatja valóban sorsát az, ki szerény körében, távol

') 184.1. VI. 123. 127. VII. 212. sat.
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maradhat a politikai küzdelmektől, hol a harcznak nincs vége, s a diadalnak is 
oly parányi a haszna és eredménye; vagy midőn egy ellenzéki szónoknak 
felel, mikor ez a főpapságot a felsőházból az oltár zsámolyához utasítja : valóban 
úgymond, ez gyakran nyereség volna rá nézve, ha például a hetekig tartó 
turopolyai sérelmi viták helyett, otthon tanítva és tanulva hivatásának élhetne. 
Ő ebben szívesen Horácnak „procul negotiis“ bölcse kivánt lenni. így alkal
mazza azon jellemző páriámentaris adomát is, midőn nem tudom hányadszor, 
vagy épen talán már századszor is szól a vallásügyben ; — s ámbár kifogyhat- 
lanúl dús elméjében és tudományában, mindig valami, új érvet, új fegyvert 
talált, — épen ő mondja ,,hogy a fegyvertár mindkét részről.ki lévén már me
rítve, a nélkül, hogy csak egy okát is megczáfolva érezné akár az egyik akár 
a másik párt, talán meg is nyugodhatnának már. Otet, úgymond, az ily viták 
úgyis azon angol parliamenti tag vallomására emlékeztetik, ki ámbár kora 
leghíresebb szónokait, Pittet és Foxot, Bürkét és Sheridant egyre hallá szóno
kolni, mégis, úgymond, nem emlékezik, hogy valaha más véleménynyel jött 
volna ki a parliamentből, mint a minővel oda bement vala. Vagy arra, 
ki huszonöt éven át ugyanazon párthoz tartozván, mindig híven ugyan pártjá
val, de mindig meggyőződése ellenére is szavazott. És midőn végre egyszer 
mégis meggyőződését követte, épen akkor, mint később belátta, nem volt 
igaza *).

De mind a mellett, hogy ezen adomákban is sok igaz vagy csak jel
lemző lehet, és hogy Lonovicsnak is gyakran volt alkalma azok igazságát ta
pasztalni, mégis nem egyszer megérte azon elégtételt és diadalt, hogy az ellen- 
véleményűeket is saját nézetére és részére vonta. így szól őszinte lovagias nyilt- 
sággal, még az itt szóban levő vita alatt, az akkori főrendi ellenzék egyik 
kitűnő tagja b. Wenkheim Béla, hogy megvallja, őtet a Csanádi püspök meg
győzte, és hogy neki sok tekintetben igaza van, mert legalább részé
ről gyengébbnek érzi magát, mintsem hogy megczáfolhatná.“ 2)

Ily nyilatkozatok, s az ellenzék hasonló hódolatai, a minőkben Lonovics 
annyiszor s oly méltón részesült, valóban a parlamentaris küzdelmek legna
gyobb győzelmei. S ámbár elvei hallgatói nézeteivel sokszor ellentétben voltak, 
s azokat emezek ízléséhez alkalmazni sem kivánta, mégis ki nem emlékezik 
még, hogy midőn Lonovics ékes ajka megnyilt, mindannyiszor a pozsonyi or- 
szággyülési, mindig ellenzéki ifjúság is, és tomboló karzatai lecsillapodva, a leg- 
nagyobb figyelemmel hallgatók, gyakran riadó éljenekkel is és tapsokkal kísért 
szavait. Pedig ha a régi szabály azt tartá, hogy : laus oratoris lachrymae audi
torum — a hallgatók könnyei a szónok dicsérete ; — úgy nagyobb joggal mond-

') 1843, IV. 389. — -) 1843. V. 80.



hatnók ma, legalább a politikai szónoklatra nézve, hogy a szónok legnagyobb 
diadala az ellenvélemenyüek tapsa. Mit egyébiránt már a classicai szónoklat 
kora is így vélt : Magna debet esse eloquentia, úgymond Seneca, quae invitis 
placeat !

S ez volt többnyire az eset Lonovics szónoklatánál. Oly szépen és neme
sen tudta ő még azok szeretetét is és lelkesedését, vagy csak tiszteletét és be
csülését kivívni és megérdemelni, kiknek véleménye az övétől teljesen elütött, 
hogy a tapsot s éljenzést osztó ellenzék ellenére szólva is, a hányszor beszélt, ez 
ritkán maradt el.

Soha el nem feledek, T. Akadémia, egy ily jelenetet, melynek még 
mint ifjú a pozsonyi országháziján tanúja valék. Ihletett ünnepélyességgel 
és majdnem megdöbbentő' hatással szólt így egy alkalommal Lonovics, véletle
nül mintegy kihíva, azon parlamentarás párbajok egyikében, melyeket egyre 
oly vitézül küzdött a vallásügyben. A főrendi tábla egyik ifjabb s újabb keletű 
tagja ismét azzal áll elő Lonovics okai ellenébe : hogy a főpapoknak itt sajátlag 
helye sem volna, s hogy őket inkább az oltár zsámolyához óhajtja. Lonovics 
eleinte nyugodtan, mint szokta volt, veszi fel a keztyűt, és higgadt humorral, 
sőt nem minden szelidség nélkül válaszol, azon alagyai bús hangulattal, melyet 
fentebb jellemeztem, és mely ilyenkor többnyire meglepte : hogy ő maga is 
osztja ugyan némileg az egyházi rend érdekét ebben olyannyira nagyon szivén 
viselő méltóságos úrnak óhajtását ; — majd búsan panaszolva tovább azt, mit 
máshol felemlítettem már, mily sok időt, mily apró hasztalanságokkal kell ott 
eltölteniök, míg otthon, igaz, hivatásuknak tanítva és tanulva élhetnének. De 
mindinkább, mintegy önérzetében emelkedve, szól meghatottan : ha így azonban 
hasznosabban is, és kedvesebben élhetnék, úgymond, napjaikat, ők mégis eddig 
soha sem panaszolkodtak senkinek az ellen, sőt e kötelességet és jogot egyaránt 
nagyra tartják ; mely egyébiránt a méltóságos úréval akár dátumára, akár 
súlyára, akár alapjára nézve felér. És ha egykor ezen jog, nem tudja, valóban 
hazánk javára-e V meg fogna bukni, úgy valószinüleg a méltóságos úr ezen jogát 
is ugyanazon fergeteg fogja érni. Ugyanazon zivatar, mely az egyházat tör
vényhozási állásából elfújja, alkalmasint mások mostani előjogait is el fogja 
seperni. Mindkettőnk utódai — úgymond tovább — egyaránt hortobágyi deca- 
misadosok vagy kecskeméti patrióták lehetnek. De Horáczként : illa dies utram- 
que ducet ruinam ! ’)

Sokan a főrendek közöl a megdöbbenés érzetével hallgatták e cassandrai 
jós-szózatot. S ámbár senki sem vélte volna még akkor annak teljesedése oly 
közeli idejét, mégis hatása rájok nézve hasonló lehetett a közeledő nagy vihart
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megelőző távoli félelmes villám és mennydörgés hatásához. Majd a főrendeknek 
helyeslő kiáltásban kitörése s a karzatok lármás éljenei válták fel a megdöb
benés érzetét. Az országbírónak, öregebb Mailáthnak cátói komolyságu nyugodt 
arczán a megelégedés derült sugára villant át egy perezre. A másik perezben 
nyugodtan írt néhány sort egy papirszeletre, melyet Lonovicsnak átnyújtott. 
A lapra Róma egyik utolsó költőjének, Prudentiusnak, Róma ékesen szóló vég
ső consulai egyikét dicsőítő ezen distichona volt írva :

O linguam miro verborum fonte fluentem,
Os dignum aeterno cinctum quod fulgeat auro !

Mailáth üdvözlete oly nemes és fenkelt volt, mint azon vonzalom és 
viszony, mely e két államférfiú barátságát jellemzé ; kik még sétáikon is, mint 
Lonovics oly érdekesen emlékezik e felől Mailáth feletti beszédében, midőn a 
haza bajait s e feletti bújaikat panasziák egymásnak, múltját dicsőítve, jelenén 
és jövőjén töprengve, — akkor is nemes lelkeiket emelő kedves classicusaik 
jeles mondatai idézésével versengtek egymással.

Lonovics akkori merész jóslata azonban, a hortobágyi decamisadokról 
legalább, bár mily messze nyúlt, most tudjuk, hogy még a kellőnél is rövidebbre 
talált. A jelzőt Hortobágyon jóval túl, idegenebb helyneveinkben keresnők 
már ma. De ily messze még akkor ki is látott volna ! ? Annyira előre léptünk 
valóban az utóbbi időben, s oly új, nem számított tényezők tűntek fel 
azon politikai szédelgős magaslat látkörén, melyre egyszerre feljutottunk, 
hogy nem csoda, ha akkori leghírnevesb államférfiaink látnoki visióikban 
sem voltak képesek a jövőbe hatni, s ezzel magukat a jelenben sem tájékozhat
ván, ma mint a múlt kornak elmaradt nagy emlékei tűnnek fel már előttünk ! 
Lonovics azonban, ki sem számíthatván még akkor, mint senki nem, az új for
dulattal felszínre jövendő tényezőket, így is óvott előre, s így is mint bölcsnek, 
kiemelkedve alakja magasabban állott a többi felett.

És mivel épen hogy alakját említem, szónoklatát jellemezve szólhatok 
talán alakjának külsejéről is. Ez, mint nagyobbára még, kik őt ismertük, emlé
kezhetünk, a szónokra nézve kevésbbé volt előnyös, akár jelleménél, akár 
elmetehetségeinél. Fiatal korában, mondják, és még későbbi arczképei cgynémc- 
lyike is tanúsítja, a kellem és szépség komoly nyájassággal és tekintélyes 
kinézéssel párosúlva, külsején is feltűnő tökélyek voltak. Míg később elerősödve 
és testesedve, a nélkül, hogy sajátlag túltestes lett volna, arcza is a jellemzőbb 
vonások eltűnésével kifejezéstelenebb és kevésbbé vonzó, habár így is tisztes 
tekintetű volt. Sőt testessége daczára, és még aggkorában is, majdnem ifjúi erőt 
s hajlékonyságot mutatott; tüzes szemének tekintete pedig mindvégig megra
gadó, könnyed és kellemteljes társalgása, a míg csak hangját nem veszté, 
ellenál Ihat! an kellemű volt. Szónoklata hatását azonban aligha istápoló valami 
külső előny. A mint többnyire nehéz állásban, az erős testen a nagy fő majd-



nem mozdulatlan volt, melynek csupán tüzesebb tekintete adott élénkebb ki
fejezést, s a mint hangja, mely legerőteljesebb korában sem volt valami 
nagy terjedelmű, később pedig mind jobban megfogyott, tompán inkább 
mintsem zengzetesen vagy élesen hallatszott, ehhez minden szónoklati mozdula
tot és cselekvényt megvetvén vagy melló'zvén, valóban annál bámulandóbb 
volt a hatás, melyet ily egyszerű, sőt előnytelen helyzetben és külsővel 
gerjeszteni képes volt. De ajkát megnyitva, mint az átlátszó tiszta arany méz, 
úgy folyt róla a beszéd, könnyű gördülékenységgel, míg hangján némi nemes 
érzelem ömlött el.

így áll még képe előttünk, amint majd egyszerűn, a szónoklat minden 
pompáját elkerülve, szól ; majd máskor ismét a magasabb eszmék és bő tudo
mánya erős érveivel vitatkozik; majd a Szentatyák ihletett kenetességével emel
kedik ; vagy egy antik rhetor szikrázó dialektikájával játszik. S a mint így az 
újkori magasb ismeretek s a keresztény bölcseség és mérséklet szellemétől 
áthatva beszél, majdnem az ó classicai szónoklat tökélyét, a mai parlamentará 
beszéd előnyével egyesítve tünteti elő. És míg ezzel hallgatóit lelkesedésre 
ragadja, az ő szenvtelen arczán csupán magas szelleme emelkedettségének 
sugára tükröződik, s ajkán nyugodt lelkének derűit félmosolya ül.

De mit festem őt tehetetlenül, újra és újra élőnkbe, kik még számosán 
szava varázsa alatt állottunk, kik még láttuk és bámultuk őt, s kiknek nem 
szükség a szónoklat mesterének Cicerónak nagy szónokot előállító sza
vaival azt sem mondanom : quanto magis admiraremini, si audissetis ipsum !

V.

Lonovicsot mint szónokot állítva önök elébe, érzem, hogy szónoklatának 
csak mintegy külső hüvelyét, testét vázoltam. De annak benső lényege és 
lelke, az embert és szónokot, az államférfiút, főpapot és tudóst áthatott és 
lelkesítő eszméi és elvei, vallási és politikai hite és nézetei, tudományos ismerete 
és munkálatai jellemzésével még tartozom.

Amint itt felőle kiválólag mint szónokról, államférfiúról és törvényhozó
ról szólok, úgy nyilván politikai eszméit és nézeteit kell a többi előtt kiemel
nem. S e tekintetben bátran elmondható már mindjárt itt, hogy osztotta, és pe
dig feltétlenül osztotta a józan haladás és reform mindazon újabb eszméit és igé
nyeit, melyeknek az emberiség, valamint hazánk és nemzetünk javára 
alkalmazásában és kivitelében legjobbjaink fáradoztanak, és korunk máig még 
fárad és vajúdik.

Mindezen elveiről már őt magát akárhányszor halljuk nyilatkozni beszé
deiben. Parlamenti pályájának mindjárt kezdetén így lép fel, igaz, a keresztény 
szeretet és humanismusnak szellemétől inkább, mintsem a modern liberalis-
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mus elveitől áthatva, óhajtván az adózó szegény nép sorsának javítását. Az úr
béri munkálat felvételét sürgetők élére állva, ennek végre kiküzdött tárgyalá
sában mindig a nép és jobbágyság érdekének kedvezőbb javaslatokat pártolja. 
Teszi ezt akárhányszor saját pártja és saját érdeke ellenében is 2). így szól 
később a felsőházban is a nemnemesek birtok- és hivatalképességét védve. 
Hasonlóan a közteherviselést, mint pap is, úgymond, és főpásztor egyaránt a sza
badság és civilisatio, a haladás és az emberiség nevében követelve. Küzd az 
örökváltság mellett, kimutatva nevezetesen, mint igyekezett az egyházirend 
mindenkor ez által is, valamint a tized-megváltás által, hazánkban úgy mint má
sutt, az alsóbb osztályok felszabadítását s a városok polgárosítását előmozdítani2).

De ezen politikai elveinek mintegy credóját és saját lefutott politikai 
pályájára visszatekintését találjuk Mailáth feletti beszédében; épen úgy, mint 
negyven évvel azelőtt, pályája kezdetén, annak programmját első emlékbeszédé
ben láttuk. Feladatáúl tekinté ő e szerint mindenkor az alkotmányt védni, 
jőjön bár sérelme felülről vagy alúlról. De e mellett azt is, úgymond, felada
táúl tekinté, mi bár honnan eredő visszaélésnek mutatkozott, orvosolni : a mi 
pedig a nemzet köz kivánalma szerint szükségesnek tetszett, elfogadni ; erősbí- 
teni saját érdekünkben a kormány hatalmát, hogy rendeltetésének megfelelhes
sen ; fékezni a megyéknek nem alkotmányos autonómiáját, hanem igénybe vett 
mindenhatóságát és rakonczátlanságát ; szervezni az országgyűlést, hol az 
egyik táblánál a szavazók száma határtalan, a másiknál pedig a szavazatok száma 
súlytalan és számítatlan volt ; érvényesíteni a városok törvényhozási jogát, 
növelni és biztosítni azok politikai nyomatékosságát, korszerű törvények s 
intézetek által emelni a nép vagyonosságát és értelmiségét, s a többi nemzeti
ségek jogainak teljes méltánylása mellett igazoltnak kimutatni fajunk igényeit, 
szilárdítni a törvényes függetlenség mellett hazánknak Ausztriávali egységét, 
mint a birodalom nagyhatalmi állásának és nemzeti létünk, haladó műveltsé
günk és szebb jövőnk lényeges feltételét. Végre alkotmányunk további kiképzé
sénél idegen szokások és intézmények üdvtelen utánzása helyett történelmi 
múltunkat, nemzeti sajátságunkat, valódi szükségünket, a birodalom másik felé
veli viszonyunkat s az azzali felbonthatlan kapcsot szem előtt tartani 2). íme 
ezen, saját vallomásai szerint összeállított politikai elvek voltak azok, melyeket 
ő javait és követett.

Sőt ezen felül nem egyszer halljuk őt előbbre is menve lelkesűltséggel 
nyilatkozni a nemzetiség és szabadság ügyében. így szól a főrendekhez 
egykor : a nyelv lévén, úgymond, a nemzetnek legfőbb és legdrágább kincse,

l) Lásd az 183 :/#. országgyűlési Jegyzőkönyvben : az úrbéri munkálat felvétele, a tagosítás, a jobbágyok 
számára való erdőrész kiadás ; a kisebb : tarló, szőlő, gyümölcs stb. tizedek eltörlése ; az úrbéri telkeken lakó 
művészek tartozási mentessége stb. ügyében mondott beszédeit.

*) 1863. VI. 358. VII. 127. 1847. 239. — J) Emlékbeszód Mailáth felett. 16.
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mi e részben némelyek előtt talán túlfeszített kívánatnak látszanék is, az a haza- 
fiság tiszteletre méltó érzetében találja mentségét és védelmét. Olyan az, mint 
az anyai szeretet s aggodalom, mely ba olykor majd kivánataiban, majd 
félelmében táláradozik, soba sem kárhoztatható, és mindig menthető azon for
rásnál fogva, melyből származik J).

És a szólás- és sajtószabadság ügyében : őszintén óhajtja, úgymond, 
hogy a sajtónak tágabb kör, szabad mozgás engedtessék, hogy a hírlapok az 
országgyűlési beszédeket ne csak adhassák, de a szónokok jellemének és becsü
letének kímélésével, tetszésük szerint bírálhassák, s irányukban a szó minden 
fegyverét használhassák, az attikai sótól kezdve a legcsipősebb lúgig, s az 
egyszerű czáfolattól kezdve a legkeserűbb iróniáig. Annál inkább, mert a tör
vényhozó hatásköre oly nagy, és neki állásánál és rendeltetésénél fogva oly sok 
szabad, hogy attól, nehogy mindent merjen, egyedül azon félelem tar
tóztathatja vissza, hogy a sajtó ferde nézeteit megróni és pellengérre fogja 
állítani 2).

És ha mindamellett Lonovicsot, ily méltányos szabadelvűsége daczára, 
mégis nem egy szemrehányás érte, úgy az akkori politikai viták hevében, vala
mint újabb korunk politikai történelme lapjain ; (s ha nem csak politikai „illibe
ralis elvei," de a „tarthatlan ügynek, úgymond, lett szolgálatai" miatt is még 
jellemingatagsággal is, ambitióval és félénkséggel, vagy csak politikai bátorság 
hiányával, s az ellenféllel való kaczérkodással, majd meg épen szűkkörű s elavúlt 
felfogás s ismeretek miatt vádoltatott : — úgy az ily ellentétes vagy megszóló 
Ítéleteknek senki sem fog nagyobb jelentőséget tulajdonítni, ki a hullámzó 
politikai pártok terén járatos, mint a minőt azok a pártéletben érdemelnek. Már 
a különböző politikai meggyőződések és rokonszenvek, nézetek és ítéletek, a 
mily jogosúltak magukban, oly eltérők lehetnek egymástól. De ehhez járul még, 
hogy valamint a magán, úgy a nyilvános életben, a legfeddhetlenebb jellem sem 
lehet ment, akár a téves cselekvéstől és Ítélettől, vagy akár csak a megszólás- 
tól és gyanúsítástól. Nem az előbbitől a földi bölcseség példaképének vélt 
Sokrates ; nem az utóbbitól a mennyei bölcseség eszménye sem a Megváltó Isten
ember! Nem pedig többnyire a jellemzők és jellemzettek kölcsönös gyarlósá
gánál fogva sem. így van ez a történet világitéletében is. — De a politikában, 
ennek kétes és ingadozó, eltérő és habozó e!vei és czéljainál fogva, ez még na
gyobb mérvben az eset. Nem is lehet azért feladatom itt akár apológiát tarta
nom, akár polémiának helyt adnom, hol csupán a horáczi szabályt vélem 
követendőnek : nisi quid verum atque decens curo !

De mivel jól tudom T. Akadémia, hogy valamint az árnyéklat az alak 
teljesebb kiemelésére szolgál; úgy az árny vélemények is az ily nemes jellemet

5) 1847. Főrendi Napló 250. — ■*) 1843, Főrendi Napló. 143.
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annál teljesebb domborúságában tüntethetik elő minden oldalról: nem is tartózko
dom azt azért önöknek mindenfelől megvilágítva felmutatni, mert lígy 
hiszem, hogy az ily megvilágítás is annál nagyobb fényt kölcsönözhet 
alakjának.

A politikai kérdésekben, melyeket általában úgyis a helyzet hoz és vet 
a felszínre, de különösen azoknak eltérő számos árnyalataiban, nem lehet abso
lut felfogásról szó, s a kivitelben még inkább módosulhatnak a nézetek s eljá
rások, melyek sikere is azután döntő befolyást gyakorolhat az Ítélet megálla
pítására. És ez, vélném, az, mit a politikai szereplők megítélésében soha sem sza
bad szem elől tévesztenünk.

És Lonovicsnak is nyilván, mint hasonló kitűnő férfiaknak, gyakran 
épen az volt a politikában bűne és hibája, ha azt valóban annak lehetne mon
dani, a mi legnagyobb erényei és tökélyei egyikét képezte. Bámulattal szól, 
mint előbb jeleztem, már a történelem is ama nagy mérsékletéről és higgadt 
nyugalmáról, mely soha sem hagyta magát megzavartatni, soha sem engedte 
szenvedélyre ragadtatni .Láttuk benne az ép, egészséges szervezetű főnek észjárá
sát nyilatkozni, mely mindig a gyakorlatilag kivihetőt, a legközelebb elérhetőt 
és létesítendőt tartotta szem előtt. Az ő reális jelleme és természete nem engedte, 
hogy politikai illusiókban ringassa magát, nem, hogy lelkesedése képei valósí
tásáért kész legyen erőszakos lépést tenni. Állása s elvei egyaránt visszatarták, 
hogy a reform szélső pártjai élére ne álljon. S emlékezzünk meg csak arról is, 
hogy ha a felelős parlamenti kormányzatnak hazánkbani hívei közé nem tar
tozott, mi talán az egyetlen politikai reformpont, mely fenebbi politikai prog- 
rammja szabadelvű nyilatkozatai közt nem található, és nem tartozott ahhoz 
1848 előtt: úgy kérdjük, ki volt az a legelőbbre haladott hazafiak közöl is, ki
nek ez reform-programmjában létezett volna, annak elméletét docrinailag 
vitató néhány tanult főn kívül. Maga a negyvennyolczadik fordulat vezére is, 
mint tudjuk, e kormányformának addig ellenese, csak az események rohamában 
állitá fel azt ; és Lonovics ekkor csak úgy, mint az egész ország, készséggel fo
gadta el. Sőt első sietett hozzá alkalmazni az egyháznak is, melynek főpásztora 
volt, állását. Jele, hogy azonnal horderejét felismerve és méltányolva, minden 
utógondolat és tartalék nélkül kész volt azt elfogadni. De hogy eleve nem tűzött 
ki végleteket, nem űzött szélsőségeket a politikai reformban, hogy a mérsékelt 
haladás barátja volt, és hogy a korszerű javítást is elfogadta, s a nemzet által 
elfogadott fordulatnak is híve volt : íme a kulcs ahhoz, hogy politikája ingadozó
nak tartatott, midőn óvatos volt; hogy ebben sokan csak ambitiója, csak a 
nagyra vágyás eszközeit látták, melynek czéljait pedig helyzetében, úgy mint 
mások, minden kitünőbb politikai szerep nélkül még könnyebben elérheti vala ; 
hogy a pártokkali kaczérkodással gyanúsíttatott azért, a mit eddig Demo
sthenes- és Cicerótól fogva, mint captatio benevolentiae-t, minden szónok még



szabadon gyakorolhatott, a nélkül, hogy az neki jellem-hibául rovatott volna 
fel ; és hogy végre a bátorság hiányával vádoltatott, midőn szabadelvű eszmé
nyeit és meggyőződéseit tapintattal és mérséklettel igyekezett érvényesíteni, 
s midőn a szélsőségig menni s a forradalomba rohanni bátorsága valóban nem 
volt.

De úgy vélem, hogy rendes körülmények közt mind ennek neve nem 
egyéb, mint politikai mérséklet. Azon mérséklet, mely még az igazságnak is 
oly jól áll, a közügyekben és politikában pedig erény ; és mely eddig legalább 
a legnagyobb államférfiaknak is bölcsességül tudatott be és dicsőségéül tarta
tott, s úgy hiszszük, jövőre is annak fog még tartatni. De a történet, igaz, ren
desen igazságosabb a siker és eredmény, a szenvedély és cselekvény azon 
elhatározott bátor és merész férfiai, mintsem a mérséklet ama bölcs és higgadt 
emberei iránt, kiknek a szenvedély által el nem fogúit élesb Ítélete s ismeret
gazdag magas szelleme mintegy mélyebben tekint s világosabban lát be a 
múlt, jelen és jövő történetébe, s példákon okúivá, a többször meghiusúlt mint 
győzelemre jutott eszményekért kevésbé tudják magokat merészebb lépésekre 
elhatározni. Clio is azonban, mint a többi Musa, pálmát csak a győztesnek nyújt, 
s az ő koszorúja is nagyobb az actio ama kiváló merész alakjai számára, kik 
legyenek bár a szabadság hősei vagy elnyomói, sikert arattak. Nagyobb egy 
Caesar mint Cicero, egy Nagy-Sándor mint Demosthenes, a hellen és római 
szabadság nagy tragoediájának szerzői, mintsem az azt óva akadályozó szerep
lők számára. Mert ezek belátva rendesen a végletek koczkáztató merényeit, lel
kiismeretességből inkább és meggyőződésből, bölcsességből és honfierényből, 
mintsem félénkség és bátortalanságból, nem mernek feltétlenül előre lépni ott és 
addig, a hol s a míg az elfoglalt erős állás is az által veszélyeztethető, újabb 
s erősebb pedig nem szerezhető ; készebbek lévén oda engedni a nap lármás 
munkáját az előtörő lelkesedés és szenvedély nem számító embereinek. Míg ők 
maguk érzik, hogy csendes és rendes munkássággal hivatvák végezni az embe
riségnek teljesen és biztosan csupán a inérsékeltség szelleme [Által meghódítható 
és szilárdítható nagy feladatait. De amazokban gyakran nyilván több a tűz 
mint az ész, több az ambitio és önzés, mint a meggondolás s ügyszeretet, több 
az önkény és uralom, mintsem a szabadság szeretete. Míg ezekben többnyire 
kevesebb a bátortalanság s ingadozás, az önhaszon s önérdek, mint a józan meg
fontolás s önzetlen feláldozás. Es ki fogja őket ma azért vádolni és kárhoztatni, 
mert a végletig bátor és merész politicusok nem voltak, akkor, midőn oly sok 
mások annyira azok voltak, és midőn már inkább közvetítőkre és higgasztókra, 
mint lelkesítőkre és tüzelőkre volt szükség ; oly időben, midőn a lelkesedés 
ugyan magasan állott, de az állameszélynek és taktikának, mint b. Kemény 
Vesselényi jellemrajzában mondja, még csak rudimentáit sem látszottak figye
lemre méltatni. Ki vet rájok követ, hogy nem volt bátorságuk oly nézeteket
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felállítani, s oly problémákat kitűzni, melyeket, úgy erezek, nincs erejök meg
fejteni. Hogy megfontolták állásukat, és nem koczkáztatták oly kétes kimenetre, 
mely míg a jó ügynek és hajának, mint vélték, nem használ, addig másoknak is 
ártalmára és nekik is csak vesztükre lett volna. Es ma, midőn nemzetünk sorsa 
azok és ezek hosszas küzdelmei által jobbra fordult, igazságos ügyünk győzelme 
után ezt amint bátran, úgy talán hasznosan is el lehet mondani már; miután 
még a legtöbb akkori szereplők iránt, közel állva hozzájok, elfogúlva vagyunk, 
többet igényelvén tőlök, mint a mennyit akár tehetségük, akár lelkiisméretük 
engedett. S ez az, a mi még sokakat tartóztat, hogy egymás érdemei és hibái 
iránt méltánylással és bocsánattal, elismeréssel és engesztelékenységgel 
viseltessünk ; békíilékeny szellemmel vagy baráti jobbal közeledjünk.

De feleslegeset is beszélünk már talán erről, miről elfogulatlanúl 
szólni majd csak akkor lehet, a midőn mi már nem szólunk többé.

Azonban : Genus humanum inquies et indomitum, semper in certamine 
libertatis, gloriae vel dominationis erit !

De mit Lonovics politikai elveit és nézeteit, szerepét és cselekvését 
érintve kifelednünk nem szabad, sőt amit mindenek előtt kell vala talán 
kiemelnem, az azon erős vallási meggyőződése volt, mely amannak mintegy 
hátterét, vagy inkább kútfejét képezte. 0  egyházának szívvel, és észszel, lélek
kel és meggyőződéssel buzgó híve és felkentje volt. Korán kifejlődött erős és 
mély vallásos érzettel bírt, melyet már első ifjúságában családja körében, s ké
sőbb jól iskolázott theologiai tanulmányai közt még erősben felszíva magába, 
szivébe fölvett volt, és mely őt kétségtelenül egész pályáján át, politikai elveiben 
és eljárásában egyaránt vezérelte és [mérsékelte. Az embernek nem igen lehet 
életében kétféle egymástól eltérő erős meggyőződése. A komolyabb jellemek s 
mélyebb tehetségek nem szokták egykönnyen cserélgetni meggyőződéseiket. A 
nagy s erős lelkek rendesen megőrzik egész életökön át első lelkesedésük és szen
vedélyük tárgyát, és a nemesebb szívek többnyire csak egyszer adják magokat 
teljesen oda.

így volt ez Lonovics érseknél is. S ezen őt egész valójában annyira át
hatott magasztos hitét kellene itt sajátlag kifejtenem, hogy életét és tetteit híven 
jellemezzem. Sem hely, sem idő azonban, hogy ebbe itt mélyebben ereszkedjem, 
mint a mennyire államférfiúi és törvényhozói szerepe e részbeni előadása igé
nyelheti.

Oly korban, midőn az erősebb és mélyebb vallási meggyőződések és 
ismeretek általán világi emelkedettebb köreinkben is oly ritkák, csak kevesen 
érthetik azt, mit nem osztanak, s a legtöbben hajlandóbbak és készebbek félre
érteni azt, mit méltányolni vagy épen felfogni nem képesek. A tudomány és
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állam férfiainál szokatlan többé azon tbeologiai eruditio és hitbuzgalom, mely- 
lyel egy Eszterházy nádor Pázmány Péternek Nádasdyval folytatott hitvitájába 
bámulatos hittudományi eruditiójú irataival elegyedett; vagy a hős Condé, 
hallgatva a nagy Bossuetet, theologiai thesiseit vitatni, vele síkra szállni kedvet 
kapott.

De ha a hitvítatkozás ellhallgatott is, annál erősebben tolúlnak fel egyre 
a társadalmi valláskérdések. Tájékozatlanság fogja el ezután bennök nagy 
politikusaink legtöbbjeit. Mert a tudomány s állam magaslatain állók sincsenek 
ma azon állapotban, hogy a felmerülő socialis vallási problémáknak, melyek
kel oly sűrűn foglalkoznak, megfejtésére megkivántató alaposabb és behatóbb 
vallásismeretekkel dicsekedhetnének.

Ily kérdések merültek fel ekkép hazánk utóbbi országgyűlési folyamán 
is. És Lonovics, mint egyházának feltétlen híve, buzgó főpapja s erős oszlopa, 
tehetsége minden erejével, talentoma egész súlyával hatalmasan védte annak 
]ogait. De nem kevésbbé védte ezeket az általános lelkiismeret- és vallásszabad
ságnak, valamint saját egyházának, jogosult szempontjából. Nem egyszer han
goztatta ő ezen vallásszabadságot így, midőn a vallásügy mind sikamlósabb 
térre jutott, mind tarthatatlanabb állásba hozatott. „A polgári törvényhozás 
— úgymond ő, ismételten óva és intve — a lelkiismeret dolgával nem foglal
kozhat! k, és minden egyes polgárnak, csak úgy mint a püspöknek és pap
nak, teljes elidegeníthetlen, inpraescriptibilis joga van a lelkiismeret szabadsá
gára, s e szerint arra, hogy senki által ne kényszeríttethessék olyas valamire, a 
mi lelkiismeretével és vallásbeli elveivel ellenkezik. Egyik vallásbeli felekezetet 
sem lehet kényszeríteni, hogy vallásbeli elveit akár a másiknak kedvéért, akár 
bármely tekintetért feláldozza. S a keresztény türelem abban áll, hogy a vallás
felekezetek tulajdon érdekökben békével nézzék, tűrjék, mentsék egymásnak 
nem csak vallásos meggyőződését, hanem abból folyó cselekedeteit is, hogy 
kiket a hit egymástól elszakasztott, azokat a közéletben a szeretet egyesítse441), 
így küzd már akkor az e g y h á z i  a u t o n ó m i a ,  a mai vallási mozgalmak 
ezen kiváló óhajtása mellett is, „annak megszorítását, úgymond, a szabadság 
fogalmával és századunk állásával össze nem férhetőnek találván, s oly félelem
nek. melyen már az angolok, az amerikaiak, de még a törökök is régen túlestek. 
A szabad embernek szabad alkotmány alatt szabadnak kell lenni, hogy a fennálló 
törvények mellett meggyőződésétkövetve, kötelességét teljesíthesse.44 — És védve 
a szerzetes intézményt „0, úgymond, ha hazánkban Hinduk és Moslimek volnának, 
épen úgy nem tehetne kifogást fakirjaik és derviseik ellen, mint nem lehet tenni a ba
rátok és kalugyerek létezése ellen44 2). ,,Csodálatos dolog, mond máskor, hogy 
minden nemzetnek, minél nagyobb a lelkiismeret-szabadsága, annál nagyobb
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polgári szabadsága is. Ezen két szabadság mindig egymással jár, s egyik a má
sikát feltételezi. És egyházának csak szabadság kell — úgymond, — hogy 
a világot újra meghódítsa, s mint Arcliimedesnek egy pont, hogy kiemelje azt 
sarkából, s íme Amerika példa rá napjainkban" !).

így megtörtént volt már, és nem példa nélkül, hogy azon egyháznak, 
mely törvényesen uralkodó államegyház volt, s azoknak kik más vallásfelekeze
tek elnyomásával vádoltattak, tulajdonkép saját vallásszabadságukért kellett 
küzdeniök.

És a párt-szenvedélyek és vallási fogalmak ezen zavarában csak keve
sen voltak, kik e kérdéseket magasabb és világosabb szempontból fogták fel, 
még akkor is, midőn a térítvény hiányában kötendő' vegyesházasságoktól meg
tagadott egyházi áldás üg}^ében ezen viták egész a vallásszabadság terére ju
tottak. Az ellenvéleménynek közö'l csak az államférfiúi műveltségű genialis 
Dessewfíy Aurél gróf látta be némileg a kérdés magasb horderejét, vitatva, 
hogy „ahhoz valóban nehéz a törvényhozásnak nyúlni, midőn az egy
ház autonómiája terére vonja magát vissza ; és hogy elvégre is az az 
egyház fejével való magasabb diplomatiai elintézésnek lehet csak tárgya".

De helyesen sajátlag csak b. Eötvös fogta fel azt, a lelkismeret és val
lásszabadság szempontjából, hová Lonovics e kérdést helyezte volt. B. Eötvös 
József, ki mindig magasabb szempontból tekinté az életet, a mint a politikai 
s vallási társadalmi doctrinák magaslatán állott, s a reformer ellenzéki szerepét 
is rendszeres tudományos készültséggel, viselte, úgy azonnal felismerte a kérdés 
ezen vallásszabadsági oldalát és horderejét. — És ki hinné, — és mi sem jel
lemzi inkább e vitáknak a kath. egyház ellenébeni igazságtalan elkeseredését, 
— hogy midőn a költő' és szónok kettős koszorújával diszített s politikailag is 
kétségtelenül a legképzettebb fő az ellenzék éléről ezen kérdésben egyszerre 
Lonovics oldalán állott, pártja őt apostasiával vádolva, ebben épen úgy szakí
tott vele, mint a felelős parlamenti kormányrendszernek a mindenható megyei 
autonómia ellenébeni felállításáért. De az idő ebben s abban egyaránt igazolta 
őt ; s igazolta Lonovicsot, miután a kérdés végre is a vallásszabadság elve sze
rint intéztetett el, melyet Lonovics vitatott, s melyet Eötvösnek akkor sajátos 
és különcznek tartott véleménye — mond Csengery — kijelölt volt. De a sza
badéi vtíség, hogy az előbb idézettnek szavaival éljek, épen azt kivánta volna, 
hogy a vallásos buzgalomnak féltékenységében is tisztelje a lelkiismeret szabad
ságát. Ezt nem tisztelni, ellenében kemény büntetéseket kivánni s izgatni, nyilván 
álszabadelvűség volt, minő akkor gyakran uralgott az érzelmeken. Szomorú volna 
valóban, ha a szabadelvtíség a vallásra nézve abban állana, hogy annak nézetei sze- •)
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rint kellene mindenkor módosulni a vallási intézményeknek, ha nem is hit
ágazataikban, de ezekkel szorosan összefüggd szerkezetökben. Mire nézve nem 
lehet soha mérvadó az, mi újat eszmélnek a positiv valláson úgyis kivííl álló 
egyes körök, vagy egyének, hol a nép nagy közönségének üdve és hite 
határoz.

Itt azonban abban hagyhatjuk ezen kérdéseket, miután az idd is már 
túlment rajtok, és melyeket egy izgatott korban egy előbbi más nemzedék 
állított fel, és most már egy más, későbbi, érettebb nemzedék nyugodtan mond
hatja el felettök az Ítéletet. Mind a két fél kiküzdötte s megvédte e téren saját 
álláspontját, melyen az interconfessionalis béke legalább helyre állítva volna 
— ha az idők jelei nem csalnak ; vagy ha a világon általában lehet élet és 
érdek küzdés nélkül, és a politikai és vallási fermentatiók, mint Cantu Caesar 
mondja, nem volnának megannyi szükséges crisisek, melyek által megsemmisül 
a rósz, s előbbre hatol a jó. Mert osztom magam is azon történelmi felfogást, 
mely a hitért és szabadságért, az állami átalakulásokért és hatalomért folytatott 
gondviselésszerű küzdelmeket és törekvéseket az emberi nem és szellem
erkölcsi fejlődésének tényezőiül tartja ; látszassék bár magában és fonák 
magyarázatai- vagy alkalmazásában e thesis bármily paradoxnak !

Mire azért az 1848-diki törvény kimondotta a vallás-egyenlőséget, 
Lonovics is kartársai élén sietett azonnal elfoglalni az új tért : felállítván rá 
egyházának is a kormánytóli függetlenségét s autonómiai szabadságát. És ez 
volt azon, az idők nyomása alatt ugyan rögtönzött, de nevezetes tervezet és 
munkálat, az úgynevezett 1848-diki püspöki értekezlet emlékirata, mely a ma
gyar egyház nyolczszázados létezésében azon új fordulópontot jelzi, melyet 
Lonovics társaival kitűzött volt ; de melynek kivitelét d többé meg nem érhette. 
Testvéreire s utódaira, kartársai erősebb, ifjabb vállaira hagyva a nagy
mű megalkotását : mint Ilyés Eliseusra palástjával küldetése örökségét.

Az ügy tehát, melyet Lonovics védett, az új helyzettel új fordulatot 
vett volna, most már félreismerhetlenűl a vallásszabadság egyenes terére lévén 
állítva. De az így sem lett népszerűbb. Az országgyűlés mindjárt mellőzte, s 
utóbb szóba sem hozta. Azután pedig sem az, sem más szóba nem
hozhatta többé. Egyiddre minden ellhallgatott, a polgári csak úgy mint a
vallásszabadság.

Lonovics állása tehát valamint egyáltalában nem, úgy akkor sem volt 
és nem is lehetett népszerű, midőn a legmagasztosabb szabadság, a vallássza
badság mellett küzdött. De annál bámulandóbb erkölcsi bátorsága és ügyessége, 
nemes jelleme szintúgy mint finom tapintata, midőn évek hosszú során át az ál
talános áramlat ellen egyre hősiesen küzdve, a harczból majdnem sértetlenül 
lépett elő. Mert habár meggyőződését soha sem áldozta fel a népszerűségnek, 
sőt azzal küzdeni és szakítani mindig kész volt, valahányszor lelkiismerete a

6 *
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csatlakozást nem engedte : azt mégis gyakran megnyerte és bírta. Kétségtelenül 
erős meggyőződés, Istenben s egyháza igazságában tántoríthatlan hit kellett 
ahhoz, hogy e népszerűség, mely annyiszor ünnepelte, hogy hizelgő fuvalma, 
mely nem csak sokszor körűllengte, de gyakran megrohanta, nem volt képes 
soha megtántorítani Őt, ki különben oly engedékeny s szelíd, belátó és kialkuvó 
volt egész azon határig, quo ultra et citra nequit consistere rectum, és melyen 
túl lépni lelkiismerete nem engedte. És nem ez-e az, mit az emberek jellemében 
nagynak és nemesnek tartunk ?! És mi többet lehet még ennél a nemes és szi
lárd jellemtől kívánnunk?

Más az, hogy ezen helyzeténél fogva a politikai és vallási kérdésekben 
a kormány részén, támogatva azt, és támogattatva általa, állani látjuk. Mi más
kép is nehéz helyzetét természetesen még nehezebbé tette. Mert a védőnek, mint 
publicistáink egyike is mondja, ha megerősített is, de mindig helyhez kötött s 
elsánczolt nehéz állása van, a támadónak minden oldalról szabadon megkísért
hető ostroma ellen. Az egyház azonban az akkori körülmények közt segélyt 
máshonnan nem várhatott. Nem alúlról a néptől, melynek körében állanak ápo
lói, de mely e vitákban képviselve sajátlag nem volt. A karját nyújtott kor
mánynyal kellett tehát tartania, mely ha nyomást gyakorlott is rá, ha nyesegette 
is szabadságát, kész volt őt mindig védeni ; hozzá századok kegyelete lekö
tötte már, s az végre viszonvédelmét jutalmazta is. De ezért azután, a kormány 
idegenszerűsége s az alkotmány ellen elkövetett sérelmei miatt, népszerűbb poli
tikai állásról sem lehetett többé szó.

Ezen helyzetben Lonovicsnak ugyan a kormánynyal szemben utóbb 
még bensőbb külön bizalmi állása is lett volna. Mert ha 1844-diki római külde
tése nem is a kormánytól, de a magyar püspöki kartól eredt, és csupán confi- 
dentialis, bizalmi, nem diplomatiai jellegű küldetés volt; úgy bizonyosnak lát
szik, hogy Lonovics, valószinűleg ezen eljárásnak szerencsés sikere folytán, a 
vallásügyben ily diplomatiai küldetésre is kijelölve volt immár, az akkori min
denható államcancellár Metternich hg. által, kinek eziránti szándékait és közlését 
már is vette volt. E szándék kivitelét a közbejött 1848-diki események gátolták 
meg. De máskép is bizonyos, hogy mióta az államcancellár Lonovics magasb 
tehetségét észrevette, kiváló bizalommal kezdett iránta viseltetni. Mit Lonovics 
is kitűnő tulajdonai nagy tiszteletével viszonzott, mint ennek Mailáth feletti 
beszédében is felötlő nyomát hagyta. S nem egészen alaptalan azon gyanú sem, 
hogy ama fordulatban is, mely Metternichnek hajlamában Magyarország 
alkotmányos viszonyai méltánylása, azoknak fejlesztése vagy csak rendezése 
iránt támadt, akár kormányának, akár az országnak elkerülhetlen megnyugta
tása végett, mint ezt a nádorhoz és gróf Széchenyihez intézett irataiból ismerjük, 

Széchenyi és mások mellett Lonovicsnak is valamint nem csekély része volt,
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úgy nyilván azok közé tartozott, kikre a hatalmas minister ezen ügyben biz
ton számíthatni vélt.

De eltekintve ezen bizalmi viszonyától is, miről teljesen bizonyosat 
csakúgy nem állíthatunk, mint nem annak ellenkezőjéről, — a kormánynyal 
szövetkező ama politika, melyet Lonovics is követett, valljuk meg nyiltan, saját- 
lag a magyar kath. egyháznak és papságnak azon régi s kétségtelenül traditio- 
nalis politikája volt, melyet a hazai pártok közt mint közvetítő, a honnak inkább 
javára mint kárára gyakorolt.

És ma, midőn ezen politikai közvetítő szerep egyik szakasza, nemzeti 
alkotmányos életünk újabb alakúltával, úgy látszik már mindenkorra bevégezve 
van, elfogulatlanúl és talán elégedetten is tekinthetünk vissza rá; megadhatjuk 
neki mindenesetre azon igazságot, hogy e politika, melyet papságunk százado
kon át követett, történetünk egyik nevezetes tényezője volt. Ne resteljünk azért 
kimulóban lévő emlékének is még néhány szót szentelni.

Mily tényező volt általában a magyar kath. egyház a nemzet állami és 
alkotmányos életének minden rétegeiben, arról ugyan felesleges volna itt tör
téneti szempontból szólnom, miről még az élet beszél. Mily része volt a nemzet 
palládiumának, az alkotmányos keresztény magyar monarchiának felállításában 
és létrehozásában, miután bölcsőjénél állva karjain emelte keresztvízre, s annak 
időnkénti fejlesztésében és fentartásában, azt T. Akadémia itt bátran elhallgat
hatom, hol a magyar jog és történelem első tekintélyei előtt ért a tisztelet szó
tanom. Mily culturai és civilisatori befolyása volt a nemzetre és országra, arról 
régi és mai nem épen megvetendő műveltségűnk és közéletünk minden még oly 
csekély nyoma is beszél. S amint hazánk müveltségtörténetének feledett 
emlékeit nyomozzuk, s a mint nemzetünk történetének kútfői mind mélyebben 
nyílnak meg előttünk, úgy minden nyomon és minden lépten újabb emlékeire 
akadunk emelkedettségének és magas műérzetének, tudományának és művésze
tének: mint emelik a nagyszerű monumentális műveket, mint képezik székhelyeik az 
egyedüli tanintézeteket, mint virúl fel nyomukban a vadon vidék, s virágzik az 
ipar, gazdászat és jobblét, s mint erősül végre mindezzel példájokon és tanítá
sukon a valláserkölcsi érzet és a nemzeti szabadságszeretet !

De minderről fennen beszél még, mint mondám, a történet és az élet. 
Hogy azonban mily magasabb politikát űzött a magyar egyház századokon át, 
annak, mint minden diplomatiai szereplésnek szálai egyrészt mélyebben rejle
nek történelmünk szövetében, másrészt félreértve, mint minden ily eljárás, 
kétségbe vétettek. Sietek kimondani, hogy nézetem és meggyőződésem szerint 
ezen politika nagyobbára a közbenjárásnak, a lenemesebb keresztény vallásos
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érzülettől sugalmazott béke és engesztelékenységnek kíméletes és óvatos érdek
kiegyenlítő politikája volt.

így látjuk mindjárt kezdet óta, már az Árpádházi királyok korában, 
itthon és künn, küldetésben és követségben fáradni a főpapságot, majd az idegen 
betörés és elnyomás távoztatására, majd azon nemzeti párttusák kiegyenlítésére, 
melyek annyiszor enyészettel fenyegették az országot. Hányszor vetik így 
közbe tekintélyüket és befolyásukat, midőn a vetélkedő királyi rokonok és test
vérek, szülők és magzatok, az öregebb s ifjabb királyok, vagy a királynak és 
vezérnek az országot ketté szakasztva a bukás szélére vitt pártjaik közt békét 
szerezve járnak el.

Majd ismét ott látjuk őket a királyi hatalomnak önkénynyé fajulása, 
vagy a fékvesztett olygarcháknak a királyi hatalom elleni felkelése s a nép és 
nemzet szabadságának elnyomása miatti nagy hosszas és véres küzdelmek 
közé lépve; amint például második és harmadik András alatt az 1222. és 1298- 
diki országgyűlésen a papság az uraknak és főnemességnek úgyszólván kizárá
sával, egyedül a királylyal és nemzettel alkotja meg a nemzet szabadsá
gát védő törvényt J), — a bulla aureát, s annak újabb megerősítését és kifejté
sét. Melynek valamint szövegét, mint erre előbb is figyelmeztettem, Lonovics 
egyik hivatali előde, Kilit, egri káptalanbeli prépost, fogalmazta, úgy annak a 
nemzet részéről! legfőbb kezese, garanssa, az ország főpapja , az esztergomi ér
sek volt.

Vagy, midőn az idegen elnyomás és bitorlás fenyegeti a hon határait 
s kérdésbe fogja az ország függetlenségét, hányszor járnak oda az ország jogát 
érvényesítve békét kötni és szövetséget ajánlani ; vagy felhívni a középkori 
keresztény világállam legfőbb szellemi hatalmát, a római pápák döntő Ítéletét, a 
nemzet és ország függetlenségének elismerésére. És ha mindez nem sikerül, ki- 
állanak a védelemre, kiküzdeni azt a csatasíkon ; melyen gyakran azután az ő 
dandáraik és zászlóaljaik az egyetlen hadsereg, s a püspökök e hős nemzetnek 
nem egyszer egyedüli vagy leghősiebb vezérei !

De ez így volt az Arpádház korában, és részben a vegyesházi nemzeti 
kormányzat idejében, midőn az ország köz javallata tartotta fen a magyar clerus 
ezen actióját, elismerve azon fölényét és tekintélyét, melyre az ország nagy és 
szent első királyának s a lovagias nemzetnek kegyelete emelte őt, méltósággal 
és vagyonnal tetézve ; mit ő méltón feláldozásával és vérével viszonozott.

Ezen állás azonban merőben megváltozott, súlyosbbá, és mi több, időn
ként gyűlöletessé is Ion a mohácsi vész után azon korszakban, midőn az 
országra nehezedett idegen uralom befolyása mellett a hitujítási szakadás is

') Lásd Bartal Commentariutában kifejtve ezen nevezetes jelenséget II. 199.
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kitört. És ezzel kezdődik már azon inkább diplomatiai, mint politikai actiója, 
melyben a külbefolyás alatt álló fejedelem s a nemzet közt kellett a hon és al
kotmány ügyét felfelé, s a monarchiát, a törvényes fejedelem és egyház ügyét 
lefelé védeni és fedezni.

így kezdődik ezen actiója már úgyszólván Frater Györgygyel és Oláh 
Miklóssal, a Pázmányokon és Széchényi érsekeken át egészen majdnem ahegnapi 
napig. — Lehettek azután ezen férfiak, ha úgy tetszik akár conservativek 
és royalisták, akár dynasticus érzelműek és legitimisták, vagy bármi néven ne
vezzük is ezen fentartó politikát, melyet ők, mint a tekintély- és rendnek, a 
nemzeti alkotmány és szabadságnak egyaránt erős támjai követtek. De ezzel 
egyszersmind a nemzeti alkotmányt is feltétlenül védték és soha elévülni nem 
engedték. Mert ha egyebet már nem tehettek, ők és mások, akkor legalább 
egyre mindenkor feljajdúltak, s hangosabban és hatalmasabban talán ők mint 
mások, az alkotmánysértések miatt ; melyek ellen még egyházi állásuk s méltó
ságaik alkotmányos czímeivel is mintegy örökös óvás állottak az önkény elébe ; 
gyakran már csak ez által is egyedül kérdésbe vonva a hatalomnak merényeit. 
Valaminthogy ez a legutóbbi időben is eddig jutott volt immár.

Igaz, hogy az ily állás gyakran nem egyéb, mint a hatalomnak pártolása 
volt; igaz, hogy az teljes szolgálatává is sülyedhetett. De ha valaha, úgy akkor 
ezen állásban gyakran nagy politikai bölcsesség is volt, sok diplomatiai finom
ság rejlett benne, és nemritkán mélyebb hazafiúi érzet, erély és feláldozás kellett 
hozzá : midőn ezzel, ha nem többet, legalább annyit lehetett idején elérni, mint 
a mennyit egy rósz vagy csak nem sikerülPfelkeléssel ; vagy annyi rosszat mel
lőzni, a mennyit egy forradalom okozhatott. És hogy valóban mellőztek sokat 
és megmentették mindig a függetlenségnek legalább magvát és szinét, megmu
tatták az által, hogy addig, míg a kormányon álltak, míg az ő szavok döntő és 
befolyásos volt : sem forradalom, sem önkény az alkotmányt egészen megdönteni 
és eltörleni, úgy mint azt az utóbbi időben eltörölve és megszűnve láttuk, soha 
képes nem volt. — Vagy ha példáúl Széchényi Pál, a kalocsai érsek, nem érvé
nyesíti ezen befolyását, vájjon elérhető lett volna-e az utolsó Rákóczy-féle 
felkelésnek csak azon eredménye is, melyet belőle a szatmári béke megment
hetni vélt ! ?

Valóságos fentartó, békéltető és közvetítő hatalom volt tehát nemzeti 
életünkben a papság, a mit úgy is általában az egyházi rend jól felfogott állásá
nak ethikai természete kivánt, — mindig mintegy a zsarnokság és szabadság, 
az önkény és túlzás hatalmi kinövései közé állítva súlyát. De azért a józan ha
ladással, a kor igényeivel s a nemzetnek törvényes elhatározásával soha 
nem szállott szembe, mint minap is az ország főpapja mondá, — negy- 
vennyolcz óta pedig vele még szorosabban összeforrott mint valaha.

Hogy jutalma és elismerése mégis többnyire az volt, a mi a közvetítőké ;
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hogy majd ez, majd ama fél sem volt vele megelégedve ; hogy mind a két fél
nek győzelmes vezérei és bősz hadai fegyvereiket rajtok fenték vagy rajok tö
rülték ; hogy a kivívott szabadság lelkesedése közt mindjárt elfeledék, mint leg
jobb publicistáink egyike, Csengery mondja, mennyi szolgálatot tett ezen ha
zafiúi papság súlyos időkben az emberiségnek és hazának ; hogy szemére hány
ták a hatalmi állást, melyet a nemzet javára használt; egyházi jogainak 
védelmét, melyet meggyőződése és lelkiismerete parancsolt; szóval, hogy 
recriminálták igazságtalanúl minden hibáját, mi rendesen csak az összes 
nemzet és a kor hibája volt : ki fog ma mindezen fenakadni? ki menekedhetik 
a vádaktól a politikai élet hullámzásában ? De ki fog azért komolyan pana
szolni, vagy ki fogja ezt a nemzetnek és azt a papságnak egyedül vétktíl betudni ?

Mert ha volt hibája, úgy az nyilván a súlyos politikai hely
zetnek hibája volt, s e mellett talán egy és más személynek vétke 
inkább, mintsem az egésznek. Ily szerep mellett természetesen egyszer is más
szor is történhettek ballépések ; hibázhatott egy is más is. De az egésznek acti- 
ója és eljárása az volt, melyet itt igazsághűven véltem vázolni ; s ezen actio 
neve : a hon és nemzet, az alkotmány és szabadság szeretete volt. A józan 
történetirás azt mindig így : tisztelettel, vagy csak pártatlanúl fogja kiemelni. 
És kiemelte már is T. Akadémia ! Kemény János fejedelem Autobiographiajá- 
nak Pázmány Péter ezen álláspontját kiemelő classicus helyétől kezdve, b. Ke
mény Zsigmond „Pesti Napló “ja önkény tes elismerő nyilatkozatáig; s a magyar 
jogtörténetnek classicus és monumentális műve, Bartal Commentárjai, pap
ságunk ezen szerepe felett lelkesedő soraitól fogva, egész a legnagyobb magyar
nak Széchenyi Istvánnak oly éles mint szellemdús ,,131ick“ czímü pamphletja a 
magyar papságról szóló hangzatos helyéig.

Tartózkodom vala azért magam is szóba hozni, és szívesen elhallgatok 
vele, ha nem kellett volna ezen politikának ismertetéséül és jellemzéséül inkább, 
mint sem igazolásáúl és védelméül, e néhány szót itten ejtenem. Mert végre 
ebben is a legemelkedettebb és leghívebb érzetnek azt vélem, hogy ezzel haza
fiúi kötelességünket teljesítve, soha eszünkbe nem jutott kérkednünk. Es mint 
egyikünk szépen mondja, ebben mindig csak azt az egyet sajnáltuk, 
hogy hazánkért és nemzetünkért ennél jobbat vagy többel nem tehettünk !

S ím ez volt a magyar kath. egyház azon traditionalis politikája, melyet 
Lonovics is mint államférfiú követett. — S elmondható végre erről is az, mit 
Róma nagy szónoka (Cicero pro domo sua ad pontifices) mondott : Cum multa 
divinitus a maioribus nostris inventa atque instituta sunt : tum nihil praeclarius, 
quam quod eosdem et religionibus deorum immortalium, et summae reipublicae 
praeesse voluerunt : ut amplissimi et clarissimi cives rempublicam bene ge
rendo, (pontifices) religiones sapienter interpretando, ( r e mp u b l i c a m)  c o n s e r 
v a r e n t !
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VI.

De ebben, ezen mérsékleti és közvetítő békepolitikában állhatott már 
egyszersmind Lonovicsnak benső meggyőződése is és hajlama.

Mert hogy visszatérjek oda, honnan ezen politikai és vallási elvei és né
zetei jellemzésében kiindultam, ismétlem, hogy nála a benső meggyőződés kül
ső eljárásával teljes öszhangzásban volt. Erénye nem kisebb dicsősége, mint 
tehetsége. Ugyanazon mérséklete, tekintély- tisztelete, embertársai szeretete, 
azon szelid humanus conciliatorius szelleme — mint ez, fentebb kiemelt beszé
deiben is nyilatkozik, — vezette őtet a közügyekben és volt magánéletének is 
kiváló erénye. Lelkesült honszeretete valamint ment volt a kicsinyes pártszellem
től és érdektől, ügy kíméletes az ellenkező véleményüek iránt, s e mellett kész 
mindenkor a kialkuvásra és concessiókra. Ámbár a polgári szabad institutiók- 
nak, a representativ kormányformának, a nemzet alkotmányos szabadságának 
oly feltétlen híve volt. hogy mondják, az e feletti viták közt többször felkiáltani 
szokott, s akár hányszor hallók e nyilatkozatát magunk is, miszerint ő a politi
kai téren Istenen kivül soha semmi absolut hatalmat el nem ismer ; mégis ebben 
sok mással, s a legjobb hazafiakkal is egyetértve sokszor ügy vélekedett, 
hogy a nemzetiség fentartása és biztosításáért készebb volna a szabadelvű 
politikai institutiókról is lemondani, mint sem ezek árán netalán a nemzetiséget 
veszélyeztetni. — Oly nagy és föltétien volt nemzetének és hazájának szerelme, 
s oly erős benne hite, hogy gyakran mondaná: „Adják csak vissza nemzetiségünket, 
a többit majd visszaszerezzük — Epén így : ugyanazon vallásos érzület és 
meggyőződés, egyháza iránti szeretet és hűség, mely az életben lelkesíté, vitte a 
küzdsorompóba is, az egyházának és vallásának védelmére mindig készet.

Bátran mondhatni azért, hogy e kettő : vallása s a magyar nemzetiség, 
volt szivének kiváló szerelme s életének vezérelve. De ebben s abban erős hite 
és lelkesedése egyaránt türelmes volt a máshittíek, engedékeny az ellenkező 
nézetüek iránt. Mindég és mindenben békét s egyességet ápolva és minden 
elkeserítést kerülve, mindenkinek szabad jogát és véleményét tisztelve, ezen 
liberalis türelem és elnézés nyilván szeretetteljes szivének volt egyenes kifolyása, 
mely azért nem csak szavakban, de tettekben is nyilatkozott. Még élte előbbi 
korából, mielőtt a nyilvános térre fellépett volt, emlékezik így Borsodmegye 
jegyzőkönyve egy alapítványáról, melyet árva gyermekek nevelésére valláskü
lönbség nélkül tett.

A mily vallásos volt szive mélyében, ügy tudta méltányolni a világ ne
mes és csendes örömeit, a nélkül hogy azokat túlbecsülte vagy épen rabjok lett 
volna. Feddhetlen és példás életű, szigorú volt saját kötelmei teljesítésében, míg
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mások hibái iránt elnéző s engesztelékeny, azok vétkeit könnyen megbocsátá 
akkor is, ha neki ártottak. Ebben is az isteni tanítónak, a szeretet mesterének 
példáját követve, igaz tanítványa, szelid és szeretetteljes szivíí volt. Mondják, 
csak egyszer tőn ellenei egyikének keserűbb szemrehányást, midőn ez a hazáért 
szenvedett fogságból visszatérőt megkövette ; és keserűsége akkor is e szelid 
szavakból állott : „miért idézi fel ön, úgy mond, azt, aminek emléke kebelemből 
régen kihalt. Igyekszem, hogy azt újra elfeledjem.“ Ellenben sokakat boldogí
tott, százakon segített tettel és tanácscsal. Szóval, azon kevesek közé tartozott, 
kik azt, mit jót tanítanak, tettel is követik. Ily fényes tulajdonok mellett pedig 
csak kevés, az emberi természettől elválhatlan hibákkal és gyengékkel bírt.

Mind ezen erényeit azonban, kell-e mondanom, a legszerencsésebb, dús 
és nagy észtehetség mellett, még a kellő, sőt kitűnő képzettség is a legszebben 
támogatta. Bámulatos tudományu s egyaránt éles itéletu, jól iskolázott és ren
dezett szellemdús fő volt. Nem csak alap, de kedvencz tanulmánya is, mint 
rendesen a nagy elméké : a Biblia, a sz. Atyák s a Classicusok voltak. Át volt 
hatva amazok nagy igazságaitól, s emezek szépségeitől. Erős, felvilágosodott 
elméje és beható józan Ítélete, jól meg tudta választani és eszélyesen alkalmazni 
mindkettőnek elveit és mondatait, mind az életben, mind a tudományban. Classicai 
irodalmi tanulmányait máraz alsóbb iskolákból hozta magával. Mintákkor rende
sen ezek kincseit jobb tanulóink sajátukká tevék, úgy bírta ő is azok szebb részét 
folytonosan nagy emlékező tehetsége hatalmában. Mert nem csak tanuló korában 
tudott Homer és Virgilből, Horác és Ciceróból egész részleteket könyv nélkül 
elmondani; de aggkorában is megtartó elméjében, elevenséggel s ízléssel idézve 
s alkalmazva azokat.

Mire azután hittani jeles tanulmányai folytán —- melyekért hittudori 
koszorút is nyert — az egyházatyák iratai olvasása és tanulmányával kezdett 
foglalkozni, ezeknek nagy s erős szelleme egészen megragadta rokon lelkét, 
és teljes odaadással csüggött szive mélyében malasztos és kenetes mondataikon; 
míg elméje és kedélye vidorsága a classicus irók életbölcs és találó sententiái 
idézeteiben fel-fel-csattanva nyilatkozott. Mint az egyház azon első nagy és 
szent atyáinál, kik még a classicus pogány rhetori iskolákban tanultak, mint 
egy Nazianzi és Nyssai Gergely Athénben Labienustól, Ágoston Rómában 
Hieriustól stb., felismerhető azon classicus zamat s íz, mely egyházi beszédei
ken s irataikon elömölve onnét ragadt rájok ; úgy Lonovicsnál is ezen kettős 
tanulmány alaphangja mutatkozik inkább még, mintsem a classicismusnak azon 
iskolai kinövése, mely a humanisták által a renaissance-korban felélesztett antik 
irány ismeretes modorosságát hozta létre, midőn a szép irály túlhalmozott s erő
szakosan alkalmazott, mennél szikrázóbb és pattogóbb idézetekkel vélte díszí
teni magát. — Lonovics ugyan az idézetek e nemét is kiválólag kedvelte, s



ezekkel valóban oly csodálatos bőséggel rendelkezhetett, mintha csak Nanus Mi- 
rabellius egész Polyantheája, vagy épen Robertns Capucinus Aurifodinájának 
összes foliansai fejében lettek volna. De azért mégis ezen idézetekkel is több
nyire mérséklettel élt. Szellemdús társalgásában ugyan gyakran használta eze
ket így bővebben is, elmésen, tréfásan és komolyan, amint jött, s mint megszok
tuk volt ezt még nem oly rég gyakrabban hallani tudós és szellemdús férfiaink- 
nak ily idézetekkel bővelkedő beszédében. Politikai nagy beszédeiben azonban, 
hol az ügyhöz szól, mint a kinek, a szónoki szabály szerint, sietős a dolga, 
nem igen bibeló'dik és csak ritkán él velők. Ellenben alkalmi s ünnepies szó
noklataiban, hol díszelegnie lehet, többször használja az ékesség ezen ódonabb 
zamatú s classicai ihletű nemét, s legbővebben talán épen utolsó szónoklatában, 
szónoki hattyúdalában, Mailáth felett tartott akadémiai emlékbeszédében.. Mi, 
ámbár oly jól állott tisztes alakjának az ős bölcsesség és akadémiai ízlésnek ezen régi 
formája és modora, mégis neki azután szemrehányásúl szolgált, s elavúlt 
s ósdias tudományosságúl tudatott be. Ez azonban, ha vele valóban olykor vé
tett volna is a mai finomabb vagy túlkényes ízlés ellen, inkább kedélye ártat
lan felvillanása s elméje gyönyörködése volt. így is soha sem mulasztá el ezen 
idézeteit bizonyos új szinezettel, ízléssel s elmésséggel párosítani. Rende
sen azonban azoknak bölcs szelleme inkább, mintsem elmés ötlete ragadta meg, 
a classicismusnak nem annyira csupán formaszépségeitől, mint nagy és bölcs 
eszméitől áthatott lelkét. Es ha a dicsőűlt emléke felett elejtett ezen szerény 
szavak is túlszabadon élnének az idézetek ama nemének akár classicai zamatá- 
val, akár csak ósdias czifrázataival, úgy kimentve leszek talán magam is azáltal, 
hogy az üdvözölt szellemének ez kedvencz élvezete 8volt, melylyel azért én is 
áldozhatni véltem emlékének.

így a legjártasabb lévén a hajdankor e két nagy korszakának, a ke
resztény őskor egyházatyáinak s a pogány antikkor classicusainak irodalmában, 
valamint azok történetében, nagy élvezetet talált mindenkor ezek lelkesítő em
lékeivel való foglalkozásban.

Élénken és meghatva emlékezem még ezen lelkesedésére, melynek egy
kor véletlenül tanúja vagy oka voltam. — Midőn társaimmal Konstantinápoly
ban Mátyás király könyvtárát, a Corvinát nyomozva jártunk, s annak végma
radványát fel is találtuk ; egy napon Rodostóba is elmentünk volt ,,a bujdosók 
sirjához Pontus határain, hol még, mint a költő szól, titkon borong a genius a 
néma hant felett.“ Ott áll Rákóczy fa palotájában az általa alapított kápolna, 
az egyetlen emlék, mely még nevét itt hirdeti. A minthogy rendesen a vallásos 
kegyelet emlékei azok, melyek még legtovább túlélik a múlandóságot. Úgy itt 
is, hol, mint Mikes Kelemen oly meghatón írja, a szerencsétlen bujdosó fejede
lem naphosszant imádkozott, minden még a régi állapotban maradt, a mint azt
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mintegy másfél század előtt hagyta volt. Csak a szent öltönyök kész
lete fogyott meg, mint ezt a szent hely oltáránál áldozva magamon ész
revehettem. Megígértem az olasz missionarius szerzetesnek , ki itt Pá- 
ióczy alapítványán lelkésze azon kis katholikus perota gyarmatnak, melybe 
a fejedelem kíséretében kibújdosott honfiaink ivadékai beleolvadtak, — hogv 
hazatérve gondom lesz a kápolna felsegélésére, miután ott, mint utazók, csak 
filléreinkkel gyámolíthattuk. Visszatérve felkerestem ez ügyben Lonovics érse
ket, ki akkor a szent László-társulat élén állott, melynek egyik czélja keleten 
lakó véreink, kibujdosott és menekült honfiaink segélyezése volt. 0  megindulás
sal fogadta ajánlatomat, és rögtön segélyt Ígért. Mire utam felől tovább tuda
kozódott, s elmondám annak egyes részleteit, vonatkozva leginkább a bejárt 
keleti vidékek emlékezetes, classicus és szent helyeire : mint jártam a Pontus 
és a Bosporus tenger mellékein, Bithynia és Kis-Azsia partjain ; a régi Chalce- 
donban az ős egyházzsinatok helyén; mikép Nicomediában látogatva egy másik 
bujdosó magyar vezérnek, Tökölynek a tenger felett, a római proconsulok 
sarkophagjai s örmény patriarchák s arehimandriták sírkövei közt álló elha
gyott sírját ; mint láttam be átmenet Nicaea a még nevezetesebb ős egyházzsi
nati szent hely mellett egész a régi Amasia vidékéig, — melynek egykori érsek
sége czímét viselte volt a sajátjától megfosztott Lonovics. S a hogy feszült figye
lemmel hallgatott addig, úgy erre megszakítva s az ironia némi keserű érzetével 
vágva közbe mondá : Igen, így e névvel csúfolnak érseknek. De csakhamar 
az érdekeltség fokozott kifejezésével kérdé : Voltam-e Görögországban is, meg
látogattam-e Athént, felkerestem-e Pnyxet, az athenei szabad nép gyűlései és 
remek szónoklatai helyét ! ?

És mire figyelmétől is talán, s utam emlékeitől emelkedve folytattam : 
mint állottam a Pnyx szikla-magaslatán, hol talán a majd itt, majd az Agorán 
szónokló Demosthenes is egykor a szabadban, ezen ódon cyclopsi falmü talap
zatán állott, lelkesítve szónoklatával a népet hazája szabadságáért, és menydö
rögve philippikáit annak védelméért, a honárulók s idegen zsarnok ellen. És 
mint látszott itt a szónok előtt elterülve hona büszkesége, a szép Athén, a város 
az Agora népes fórumával, s Illissus szent forrásaival ; mint állott felette 
az Akropolis a Partlienonnal, Nike győzelmi szentélyével s Erechtea temploma 
palládiumával ; mint elláthatott innét Salamisig, a diadalmak öbléig, és Piraeus 
felé a világ hajóinak kikötőjéig. És szóltam mint lelkesítheté a népet és szóno
kot, s mint inté igazságra, midőn egyfelől ujjával mutathatott az előtte álló 
Theseus-templomra ; másfelől az Areopagra. És mint emelkedett lelkemben 
képe a megható s változó jeleneteknek, a mint ott a bölcs Sokratest istentelen- 
ségért elitélték, és szent Pál apostol az Areopag bölcseinek az ismeretlen 
új Istent hirdeté. — S a  míg így tovább és tovább szóltam, úgy láttam kigyúlni 
az érsek nemes arczát, láttam mintha az öntudat emelkedő érzete tükröző-



dött volna rajta, mintha a classicai szónoklat ezen emlékeinél az ő szó
noki nagy tehetségének önkénytelen érzete a geniusnak correggiói mondatában:

anch’io sono !
lebegett volna ajkain.

S valóban, mire elhallgattam, megnyíltak az ö aranyajkai, és szólott 
most ő római útjáról ; beszélt az örökvárosról, leborúlva emlékeinél mint tér
delt az apostolok fejedelmei sirjánál, és ment keresni a fórumot s rajta 
a rostrumot, hol Róma lánglelkű szónokai kiküzdötték s magasra felemelték, 
ledöntötték és megölték hazájok szabadságát !

És mennyi és mily visszaemlékezések merülhettek fel így lelkében Ita
lia classicus földjén, útjában, hol kedvencz classicusai és régi történet- s egyház- 
irói minden lépten magasztos eszményeik s nagyszerű események képeit ébreszt- 
heték fel benne, valamint a művészetnek általa oly fenbecsűlt kincsei tárúltak 
elébe. — De ezen római útjának czélja jóval fontosabb, mert hazája vallásbéké
jének helyreállítása volt, mintsem akár a rostrum keresése, akár a hit és törté
net által megszentelt helyek, vagy a művészet örök példányainak szemlélése ! 
Küldetése jelentőségét, a szerint, a mint arról ő maga nyilatkozott, fentebb érin- 
tém. Feló'le még emlékiratot is hagyott hátra, de melynek kézirata idegen ké
zen-e, vagy hol? nem tudni, eltévedt. Remélhető' azonban, hogy ha még talán 
napfényre kerül, ezen küldetésére a legilletékesebb világot fogja deríteni. 
Felesleges lenne azért ehez csupán hozzávetésekkel most szólanom. A 
mit ezenfelül tudunk, az, hogy a döntő körökben nemes jelleme, nagy ismeretei, 
jeles ügyviseltsége által ott is mindenkit megnyert. Tíz hónapon át, a míg az 
örök városban időzött, a Vatikán gyakran, a szent Atya hetenkint többször is, és 
több óra hosszant látta és fogadta őt, épülve buzgóságán és avatottságán, és 
gyönyörködve társalgásában.

Társalgását valóban, általában már hasonló utazásai által, minőket előbb 
s utóbb másfelé is tett, gyarapítóit ismeretei, bő élettapasztalása, de különösen 
nagy és terjedt olvasottsága, valamint finom alkalmazási módja vagy nyájas 
és gyengéd leereszkedése nem csak szellemdússá, de mindenkinek a legélvezete
sebbé tevék. Beszéde, melyet sokszor hosszasb és mulattató episodokkal, emel
kedett reflexiókkal és szellemes ötletekkel dúsan szőtt, oly érdekes feszültségben 
volt képes a hallgatót tartani, mint egy szellemdús, mulattató és tanulságos 
beszély. O körében mindent tudott, mindent ismert, sokat hallott és látott. E 
mellett a legszerencsésebben istápolá, mint említém, azon roppant emlékezőte
hetsége, melyben, mint egy jól rendezett tárházban, minden megvolt s a maga 
helyén állott ; honnan azután ő a legnagyobb könnyűséggel szedett elő egyetmást. 
Mert nem csak a remekírók, nem csak a classicusok és szent atyák emlékezetes he
lyeit, — de példáúl, a nevezetesebb parlamenti beszédek hosszas részleteit, vagy 
tudományos munkákból egész lapokat, melyeknek helyei őt megragadták, könyv-
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nélkül tudott, és kész volt bármikor elmondani. Valóban bámulatos volt Öt 
így hallani, a mint, teszem, egy beszélgetés folyamában szórul szóra elmondotta 
Thiersnek a franczia kamarákban 30 esztendő előtt mondott valamely 
nevezetesebb beszéde hosszú részletét. Majd erre Metternich-vel tartott valamely 
érdekes finom élű diplomatiai megjegyzésre kihegyezett párbeszédet; s ismét 
Montalembert szónoklatából egy darabot ; mire még egy épületesebb Wiseman- 
tól következhetett. És mindezt, ha észrevette, hogy hallgatója követheti, mind
annyiszor még az illető eredeti három-négyféle nyelven is tévé. Ha pedig tudo
mányos munkákra, leginkább a tudományos társalgásban vagy vitatkozásban 
vonatkozott, úgy ezeket gyakran még kötet- és lapszám szerint is idézé. Mire azután 
a fejét csóválva kétségét, vagy csak meglepetését és bámulatát elárulónak, alkal 
mát adott iró és társalgó terme falait tetőtől földig borító nagy könyvtárában azon
nal utána is nézni és rögtön arról meggyőződni, hogy valóban helyesen és ponto
san idézett. Nem egyszer voltam ily jelenetnek meglepett tanúja és szereplője, 
midőn magam hozván szóba a tudományos tárgyat és munkát, részéről valami 
előkészületről szó sem lehetett. Mily fogás máskép is az ő minden szinlést 
megvető, vagy látszani és magát mutatni épen nem vágyó, sőt ettől visszabor
zadó természetétől egészen idegen volt ; mire egyébkint is oly nagy te
hetség és tekintély mellett hírének és nevének legkisebb szüksége sem volt.

Ezenfelül még terjedt és kitűnő ismeretségei voltak. Hazánk összes 
nevezetességeit, a régiebbeket s újabbakat, kik mindannyian kegyelték és tisz
telték, látogatták vagy csak megfordúltak nála mintegy félszázadon át, egyig- 
len ismerte. Ismerte e mellett a külföld több celebritásait. A hatalmas állam- 
cancellár hg. Metternich, mint mondám, nagy elismeréssel volt eltelve és ben
sőbb bizalommal viseltetett tehetségei és személye iránt. Nála gyakran találko
zott s ismerkedett a külkövetségek diplomatáival s az ott megfordúlt nevezetes
ségekkel ; míg az egyház s a katholikus világ kitűnőségeivel, mint egy Monta- 
lemberttel és Dupanlouppal, Wisemannal, Granttal és másokkal szemé
lyes ismeretség- és érintkezésben volt, vagy csak levelezési viszonyban állott.

Összevéve mindezen vonásokat, és hozzáadva könnyű és kedves közlé- 
kenységéí, ez némi fogalmat adhat érdekes és tanulságos társalgásáról. Jól 
mondja azért egyik legkitűnőbb tárezairónk (Újabb árny- és fényképeiben), 
hogy Lonovics társalgásai hasonlítottak a mai szellemdús és kimeríthetlen 
tárczaczikkekhez ; miknek széles alapja a legnagyobb emberismeret, a legválto
zatosabb tudományosság, a nagy emberiségi és történeti, mint a kis családi és 
házi dolgoknak teljes értelme és bölcselő felfogása volt : melyen azután a leg- 
gyöngédebb érzések, a legszebb gondolatok reliefjei válták föl egymást, ezer 
meg ezer, a tárgyhoz illő, és a világ minden nyelvén írott, ó és új, szent és nem 
szent könyvekből idézett jeles mondatokkal. És valóban magam is, midőn né
hányszor órákig tartó ily társalgásában szerencsés voltam részt vehetni, fel kiál-
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ték amaz idéztem Íróval : miért nincs, ki ezen felséges symposionokemlékezetre 
méltó minden szavát feljegyezze. „A magyar irodalom egyik kincsét, úgy mond 
az, fogná ezek gyűjteménye képezni.“ ily beszélgetéseinek sokszor hónapokig, és 
nem egynek máig fentartva emlékét eszemben, midőn azokat egyeseknek, sőt 
nagyobb körben is reproducáltam, említem, hogy még így is azon feszült érde
ket sőt elragadást kelték, minőt én éreztem, midőn ezeket az o ékesen szóló ajka
iról hallottam.

Nagyobb, igaz, és becsesebb volt ennél tudományos készültsége, mely
nek eme szellemdús társalgása, valamint ama kitűnő szónoklata csupán egyik 
termékeny kifolyása volt.

Sajátlag véve ugyan, ó' szaktudós és író a szó szoros értelmében, 
mint azt a tudományosság s irodalom mai szigorúbb kellékei szerint talán vesz- 
szük, nem volt. És nem volt az, valamint nem is óhajtott lenni, szelleme azon 
mérsékleténél, gondolkozása bizonyos szerénységénél fogva, mely a kitünést 
soha sem kereste, s mindig csupán bizonyos benső' szükség, vagy a külső 
alkalom által indíttatva lépett fel a cselekvés és nyilvánosság terén. De ezen pá
lyája idejét is mindinkább s annyira igénybe vette, hogy a részletes és beható 
tanulmányokat igénylő szaktudományosság üzésére nem is volt többé érkezése, 
így az ő irodalmi föllépése és munkássága is nagyobbára alkalmi volt, ezt e ki
fejezés nemesb s magasb értelmében véve. De mint a classicai régi mondat tartá : 
facilis ab eloquentia in omnes artes decursus est ! úgy volt nála is. Vagy mint 
Cicero Pythagorasról beszéli, hogy midőn valamely fejedelem bámulva sokol
dalú ismereteit, kérdené : mily tudományt, művészetet, vagy mesterséget űz sa
játlag? A bölcs feleié : hogy ő csupán bölcsesség-szerető „philosophos !“ Úgy 
Lonovics is, alapos és sokoldalú tudomány nyal bírva, sajátlag csupán 
tudománykedvelő kívánt lenni, s annak inkább, mint tudósnak tekin
tetni.

Minden téren azonban elégséges, nem egyen meglepő ismeretekkel bírt. 
És míg a szónoklatban előre ment, lépést tartott az irodalom legújabb termékei
vel is, s a tudomány nagyobb vívmányaival. A mennyire példáúl, csak saját 
csekélyebb mivoltú, vagy csak kevésbbé közkeletű, sőt talán obscurusabb szak- 
tanulmányaim terén is őt megítélhetnem alkalmam lehetett, még ebben is kellő 
ismeretet, s a közönségesnél mélyebb felfogást tanúsított. Midőn néhány év előtt 
alig néhány an rászánva magunkat, kiindúltunk hazai műemlékeink keresésére, 
hogy nemzeti művelődésünk és műtörténetünknek még egészen üres vagy csak 
parlag lapjait végre beírhassuk, — az elsők egyike ő volt, ki kedvvel s érte
lemmel fordúlt e tárgy felé is, és gyöngéd figyelemmel köszöntve, tisztelte meg 
gyenge kezdeményeinket s apró munkálkodásunkat.
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S ez volt azon czím is, T. Akadémia, mely engemet amagas személye 
iránti közhódolat és tiszteletbeni részvétem mellett, élete végső szakában hozzá 
többször közelebb hozott. Csalatkoznék mégis, a ki őt csupán tudománykedvelő 
dilettánsnak, vagy csak encyclopaediai ismeretekkel rendelkezőnek tartaná 
azon a téren, melyen irodalmi munkálataival és szónoki beszédeivel fellépett- 
Mert ezek az illető irodalmi szakban neki mindenütt tiszteletet és elis
merést kivívni képesek lettek volna : nálunk pedig kitűnő nevet is
szereztek.

Hivatása körében ő úgy a kellő és teljes theologiai szaktudománynyal, 
valamint törvényhozói állásában kitűnő és mélyebb szakképzettséggel bírt. Tö
kéletes s alapos ismerője volt a magyar jogtudománynak, melyet, mint mondám, 
gyakorlatilag is szolgált, mint az ország fő törvényszékeinek bírája, előbb a 
királyi-, utóbb a hétszemélyes táblánál. De ha ezen érdemeit itt részletesen elő
adnom és taglalnom bátorságom volna, hol az ország első jogtekintélyei és leg
főbb bírái előtt van szerencsém szólanom, kik nagy társuk emlékezetét ide 
megtisztelni jöttek '), úgy t. Hallgatók! könnyen úgy járhatnék, mint 
azon elbízott hellen rhetor, kit Hannibal oktalannak szidott, hogy őt a hadtak
tika és stratégiáról tartandó előadására meghívni merészelte. — Törvényhozói 
képzettségét, amint azt mindnyájan ismertük, felebb említém már. De e tekin
tetben ő magasbb államférfiúi készültséggel is rendelkezett. A nemzetjogot, 
politikai tudományokat, valamint különösen más népek jog- és parlamentaris 
történetét, úgy nagy államszónokaikat is kimerítően tanulmányozta. Ebben 
neki is, mint kitünőbb magyar államférfiainknak, a régi alkotmányos s önkor
mányzati gyakorlata által hazánk alkotmányos állapotaihoz annyira hasonló 
szabad és nagy Angolország institutiói, államférfiai és szónokai beható tanulmá
nyozása, volt kedvencz tárgya. Blackwell munkáit s az angol parlamenti nagy 
szónokokat rendszeresen áttanulta ; és szorgalmának e nemű nyomait szónokla
tain is fenhagyta.

<D%/

És ha ezen a téren sem maradtak szónoklatain kivűl tanulmányainak és 
munkásságának egyéb behatóbb nyomai ; valamint a theologiában sem vitte 
talán a tudományt egy-egy lépéssel előbbre : úgy őt ezért csak oktalanúl ér
hetné szemrehányás. Mintha Phidiasnak szemrehánynók, hogy a parosi vagy 
pentelikoni márványnak, melyből örökbecsű Vemekeit készíté, geológiai avatos- 
ságú ismeretével nem bírt. így ő is remek beszédeiben a magyar szónoklatnak 
és publicistikának maradandó becsű példányait hagyta hátra irodalmunk szá
mára. Valamint theologiai munkálatai, az egyháztörténet és egyházjog, de neve
zetesen a liturgia és népszerű egyházi beszéd terén, nem csak a magyar iroda-

’) Vonatkozás az ország ezen legfőbb torvényszékeinekjelenlevő tagjaira.



lomban mindannyi kezdeményező és korszakias, de némelyek ezek közül mara
dandó becsű művek is, keletkeztek bár az utóbbiak nagyobbára már élete őszé
nek utóvirágaikint önkénytelen és nem keresett otiuma nyugalmas óráiban, 
vagy mások csupán alkalomszerűleg is.

így írta már számkivetésében „Jo  s e p h i n i s m u  s“ czímű művét. Ke
letkezésére legközelebbi okot azon tanulmányai szolgáltathattak, melyekkel 
újabb római küldetésére a birodalom részéről kijelölve készült volt : hogy az 
egyház fejével a józsefi valláspatens módosítása ügyében értekezletet kezdjen. 
Küldetését a közbejött 1848-iki események meggátolván, midőn végre a fenebbi 
ügyben megindított értekezletek az első eredményhez vezettek, Lonovics a 
tárczájában maradt munkálatokat összeállítva s alkalmazva adta ki. Benne ér
dekes egyházjogtörténeti adalékot közölt ; melyet a hozzá mellékelt okmánytár 
némileg statusirati és diplomatiai okmány fontosságúvá emel. Magától értetődik, 
hogy lapjain erősen és szellemesen küzd az egyház és vallásszabadság mellett, 
a febronianismus és josephinismus elméletei és gyakorlati nyűge ellen; mely 
az osztrák tartományokban akkor már, mint tudjuk, annyira az egyházra súlyo- 
sodott volt, hogy az állam védőkeze még az [oltáron elhelyezendő és meggyúj
tandó gyertyák száma iránt is rendelkeznék.

Ez időből való az év- és név nélkül kiadott „ An g o l  t ü r e 1 e m“ czímű, 
hasonló röpiratszerű kisebb műve is, Ebben az angolországi kath. egyházi álla
potok története szövésével, ezek újabb fordulatát jelzi, azon alkalommal, midőn 
az ekkor kiadott pápai breve az ottani kath. püspöki székek szabályozását vette 
foganatba. E téren hasonlóan már előbb, 1834-ben C óbb  e t nevezetes művének 
„A p r o t e s t ,  r e f o r m a t i o  h i s t ó r i á j a  A n g l i á b a n  és I r l a n d b a n a 
magyar fordításával jelent meg. Ezzel és azzal, mint egyházának vitéz daliája 
az egyházszabadság védelmében, az államönkény szűkkeblűsége ellenében ké
szen szállt ki a síkra.

Mindezen nagyobbára csak alkalmi vagy összeállított és fordított 
különben jeles iratainál kétségtelenül sokkal jelentékenyebb ,,N ép s z e r ű  
E g y h á z i  A r c h a e o l o g i a “ czímű legnagyobb műve, mely három kötet
ben 1857-ben jelent meg először; és melyben minden jeles, az egy helytelen 
czímet kivéve, miután az sajátlag népszerű liturgiái tanítás egyházbeszédi magya
rázatokban. Nagy becséhez méltó szerencsét is tett még irodalmunkban is, azon 
nálunk ily műveknél ritkán előjövő páratlan sikere lévén, hogy egymás 
után mindjárt két nagy kiadást és csak nem rég ismét egy harmadikat ért. Sőt, 
hajói emlékszem, szó volt arról is, hogy a külföldön német fordítása készül, vagy 
azóta lehet már el is készült.

Sajátságos a látvány, melyet e műben a szerző nyújt. A mély és magas 
theologus, a híres országgyűlési szónok, a kitűnő publicista és diplomata leszáll 
itt fényes pályája végén a magas tribünéről lelép az ország törvényhozó-széké-
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rol, le püspöki és koszorúzott hittudori s tanári cathedrájáról ; leereszkedik, 
hogy úgy mondjam, e népies vallás-magyarázatokban, a falusi egyszerű jám
bor hívek papjainak szerény prédikáló-székére, — ha valóban leereszkedésnek 
lehet mondani azt, hol Isten magasztos szent ügye forog fen ; és nem volna in
kább a legemelkedettebb kötelességteljesítés, midőn az egyház szolgája oda lép 
a tudatlan nép nagy tömegéhez, hirdetni neki Isten dolgát, végezni a hívek 
üdvét, a leghathatósabb módon, mert népies egyszerűséggel munkálva azt.

S itt alakja új bájjal tűn fel előttünk, T. Akadémia, a mint e könyv 
Lonovics érsek magas lelkének, nagy tehetségének, népiesen egyszerű ékesszó
lásának más és más, addig nem ismerve rejlett szépségeit tárja elünkbe. De va
lósággal nem volt ez más, mint egyszerű folytatása lelkipásztori és főpapi, itt 
oly szépen egyesülő munkálkodásának. Rám legalább e felséges könyv, vala
hányszor felnyitom, mindig azon benyomást teszi, mintha az érsek amaz egy
szerű, népies, buzgó oktatásait és prédikáczióit, melyeket mint falusi lelkész 
egykor híveinek Várkonyban tartott, a későbbi egri theologiai tanár eruditiójá- 
nak és tanításának tudós jegyzeteivel, s utóbb még a püspöknek főpásztori szent 
kenetű instructióival is és rendelvényeivel, mesterileg egybe foglalva adná az 
ecclesia docens és discens, a tanító és hallgató egyház elébe. S ez volt nyilván 
czélja is, a mint könyvében is kifejezi, hogy benne a pásztoroknak úgy, mint a 
hiveknek oktatást kivánt adni ; hogy míg amazok ezeket oktatják, egyúttal ők 
magok is tovább okúljanak.

A mily egyszerű, világos, népies azért a szövegben, a vonalon felül, oly 
mély, tudós, keresett és választékos a jegyzetekben a vonalon alúl. Pedig ezek 
a legújabb kiadásban már több mint a lap felét teszik. így míg fent a szöveg
ben az írás szent igéje, az egyház tanítása erős, határozott világossággal hangzik 
és hathatós magasztossággal emelkedik : addig len a jegyzetben az írás titkos 
értelmétől fogva mind az, mit valaha az egyházatyák, a világi és egyháztörté
netek és írók tanulságai szépet és igazat, nagyot és lelkesítőt az egyházról, taní
tásáról és szertartásairól mondottak és írtak, ékesítve még a remekírók idevágó 
eszméivel is, mint a legízletesb választékkal legszebb virágokból kötött s az 
egyház homlokára tűzött koszorú díszlik.

így mintegy magasztos hymnus emelkedik az egész mű a magasba, 
Istennek s egyházának dicsőítésére. S ott hol nem adja, vagy nem adhatja már 
tovább ezen mysteriumok rejtett értelmének magyarázatát ; ott hol az emberi 
ész és tudomány nem képes többé betekinteni az Istenség leple mögé, s a ha
landó keze nem meri érinteni s felemelni a szent titkot borító fátyolt, — ott 
megállva, magyarázza legalább, ha teheti, a titok szépségeit. Vagy ha ezt sem 
bírja már, akkor úgy tesz, mint Bossuet a nagy ájtatos lángelme ily műveiben 
tett : megragadja a Zsoltáros Király hárfáját, és zengi az ég és föld Urának 
dicsőségét és könyörületét : Misericordias Domini in aeternum cantabo! —
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És valóban, e könyvnek egyszerűsége mögé rejlő kifogyhatlan ily szép

ségei vannak. Olyan az, bogy közhelylyel éljek, mint azon remekmű, melyet 
többször és hosszasan kell szemlélnünk, hogy benne azon bájt, fenséget és tökélyt 
felismerjük, mely azt a maga nemében oly kitűnővé teszi. Ilyen e könyv is ! 
minél többet olvassuk, s minél tovább béhatunk dús szövegébe és jegyzetei ügyes 
oeconomiájába, annál inkább kifejlődik előttünk nemes szépsége, mely helyen- 
kint egész a lelkesedésig képes fejleszteni a mű bájai iránti érzetünket. De ez 
némileg viszonylik benne Lonovics érsek azon hu s odaadás-teljes érzetével is, 
melylyel, a mint egyháza képe tekintetén csüggve szépségein elmélyed, úgy 
mind jobban lelkesedik érte, mindinkább fokozódik és mind erősben rezgi át szí
vét annak szerelme !

Nem csekélyebb fontosságú, habár kevesebb látszatú volt azon munkás
sága is, melylyel a b i b l i a  m a g y a r  s z ö v e g é n e k  l e g ú j a b b  k i a d á s á 
b a n  r é s z t  ve t t .  Ismeretes önök előtt ezen, a mily korszerű oly kitűnő mű. 
A bibliának magyar kath. egyházunk által használt szövege Káldynak XVII-ik 
századi fordítása óta úgyszólván érintetlenül, vagy csak nem a legalkalmasab
ban érintve maradt fen napjainkig, és mindinkább égető szükséggé vált már 
annak nyelvünk mai állásához alkalmazott átdolgozása. Ismeretes, mint vette 
ügyét kezébe Lonovicsnak érseki székén utódja, irodalmunk egyik nagylelkű 
Maecenása, Bartakovics Béla egri érsek ; mily gonddal és költséggel létesíté azt 
végre Tárkányi remek átdolgozása által; és mily szerénységgel s elismeréssel 
páros kegyelettel említi Tárkányi : mennyire kalauzolá az apostoli-szék által 
rendelt bírálók között volt Lonovics, őt e nagy munkájában ; mert ha van, úgy
mond, átdolgozásának némi becse, azt legnagyobb részben Lonovics érsek mint
egy hatvan ívre menő s minden csekélységre kiterjeszkedő bírálatának kell a 
legmélyebb hálaérzettel tulajdonítania. Áz elismerés és hála ezen meleg testvéri 
és baráti érzetével, ajánlá így a mű első kiadott egyik részletét (a Zsoltárokat), 
annak kiadója is, Egernek említettem nagylelkű érseke, barátjának és kartár
sának Lonovicsnak ezen munkás részvéte elismeréséül.

VII.

Felveszem végre még újra élete külső körülményei elbeszélésének fent 
megszakadt fonalát, hogy azt már végéhez vezessem.

A Pyrker érseknek 1847-ben történt halála által üresedésben lévő egri 
érseki székre a következett évben kineveztetvén, atyai barátja helyébe vala 
lépendő már, azon megyének kormányára, mely őt szülte, nagyra nevelte, és 
melynek ő viszont oly kitűnő dísze Ion.

De már ezelőtt is, az ország prímásának Kopácsy Józsefnek, szintén az 
előbbi évben bekövetkezett halála által megürült esztergomi székre is erősen
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hangoztatta az ország közvéleménye Lonovics nevét. Mint mondják, és mint egy 
jól értesült állam férfiúnak, ki akkor a magyar kormány élén állók egyike volt, 
eddig kiadatlan emlékirataiban is olvastam : ámbár a magyar kormány Lono- 
vicsot tűzte ki az ország primásságára jelöltjéül, mégis a döntő helyen ezt, sza
badelvű politikai nézetei gyanúsításával is érvényesített ellenkező' nézetek és 
befolyások meghiúsították. És hasonlóan mondják, hogy midőn az előbbire követ
kezett független magyar kormány alatt erre újra szóba jött, ismét a féltékeny
ség akadályozta volna meg kinevezését.

E helyett, mint mondók, az egri érseki székre neveztetett ki. De ezt sem 
foglalhatta el soha! Már akkor t. i. 1848 nyarán megindúltak az országos zava
rok, és nem sokára megkezdődött a függetlenségi háború. Még a pozsonyi ország
gyűlés nagyszerű végjeleneteiben tevékeny részt vett, s a merész fordulatot 
maga is hazafiúi elszántsággal istápolá. A magyar kath. egyház által a tizednek 
a nemzet javára történt feláldozását a püspöki kar nevében ő jelenté s vitte át. 
És mint igyekezett még, az új kormányrendszert elfogadva, ezzel szemben az 
egyházat is a vallásszabadság s önkormányzat terére állítani, azt már előbb 
jeleztem.

A Pesten újonan megnyílt országgyűlésen is részt vett még. De nem 
sokára már majdnem egészen elhallgatott és visszavonúlt. Cicero nem szól többé, 
ha Catilina győz, vagy Caesar átlépve a Rubicont Romát elfoglalja. És Demo
sthenes szava is elhal, mire Sándor Hellast meghódítja. Egyike volt ő is azon 
államférfiaknak, kik az elragadott államgyeplőbe nem akartak, mert nem mer
tek a siker reményével belekapni ; mivel érzék, hogy hiányzik bennök a bátor
ság azon foka, mely nélkül a forradalmakban nem csak felemelkedni nem, de 
megállni sem lehet. — A viszonyok szerencsétlen alakulása, az idők izgalmai 
közt az ő erejök és befolyásuk megtörvén, ő is mindinkább visszavonúlt.

Ekkor is azonban még egyszer s újra az előtérbe jutott. A nagy cata
stropha, melynek elébe menendő vala a nemzet, már kitört volt ; de mielőtt még 
egészen a szabadság véres küzdelmébe vetné magát, — megemlékezett újra 
nagy bölcseiről ; és a béke helyreállítliatása felett kétségbeesettnek végső remé
nyével még egyszer rájok veté tekintetét.

Az országnak valóban akkori legnagyobb négy bölcse : az öregebb Mai- 
láth György országbíró, Lonovics érsek, gróf Batthyány Lajos és Deák Ferencz 
küldetett az országtól a hadaival nem messze a főváros előtt álló ellenséges ve
zér hg. Windischgratz táborába. Magának a követségnek — így nyilatkozik e 
felől maga Lonovics Mailáth felett tartott beszédében — állása több mint kétsé
ges, helyzete válságos, feladata nehéz és sikamlós volt. Azonban felismerve — 
úgymond — hogy itt azon végzetszerű pillanatok egyike tűnt fel, melyek a népek 
és birodalmak életében sorsdöntőleg állanak be, minden habozás nélkül elszánta 
magát arra, mit lelkiismerete sugallata szerint tőle a trón és hon érdeke követelt.
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De a sors úgy hozta magával, hogy ezen küldöttséghez kötött gyenge remény 
is eltűnjék, mikint eltűnik a szivárvány a viharban.

A többit tudjuk : hogy a győzelem reményében elbízott vezér a nemzet
közi törvény azon sérthetetlensége ellenére, mely a követnek szent személyét 
fedezi, elfogatva a követség egyik tagját, és visszautasítva a többit, az általa 
még létesíthető béke és polgárvér kímélete elől szívét keményen elzárta ; nem 
gondolván arra, hogy a nemzetek és hadak sorsa is forgatag és válságos ; míg
nem ezen sors őt is, a magyarhad által legyőzöttet s előtte megfutamodót, utói 
érte volt.

Lonovics azonban ezentúl még mélyebben hallgatott s elvonúlt. De 
bármily mérséklettel s óvatossággal viselte magát, mi úgy is annyira ter
mészetében állott ; bármint igyekezett hűségét mind a trón, mind a hon iránt 
óvatosan megőrzeni : mégis magasabb volt nyilván alakja, nagyobb tekin
télye és hazafiúsága, mitsem hogy visszavonúlva is vagy elrejtve fel ne tűnt, és 
a hazafi balsorsát elkerülhette volna. Teljesült így rajta is, hogy az, a mi éle
tünk szerencséjét, annak dicsőségét vagy szenvedélyét képezi, hozza ránk ren
desen az élet fájdalmait is és szenvedéseit. Az elnyomott felkelés hekatombái 
megkezdődtek, s a nemes áldozatok első sorába jutott ő is. A győzelemre jött 
hatalomnak csakhamar fölkeltette ártatlanságában is személye iránti ellenszen
vét vagy csak gyanúját. Alkalmat ennek kitörésére, mondják, az adott, hogy 
ügyetlenségből inkább mint rósz akaratból, valaki a magyar kormányközlöny 
ben, az érseknek Debreczenbe, a magyar kormányhoz állítólag érkezett hódo
lata hirdetését okozta. Erre, midőn a marienbadi fürdőből, hová Pestről gyen
gélkedő egészsége miatt 1849. kora nyarán ment, visszatérve, a lanzendorfi 
zárdában útjában megpihenve megszállott, julius 21-ikén elfogatott. Majd fogoly- 
kint Bécsbe s onnét másnap Pozsonyba vitetett; hol az úgynevezett katonai 
vizilaktanyában, mely akkor magyar foglyokkal telve volt, elzáratott. Octóber 
elején innen Pestre vitetvén, ott rövid ideig szabadlábon hagyatott; míg octó
ber 16-dikán az Újépületben újra elzáratott; hol börtöne egy ideig azon szoba 
szomszédságában, melyben a halálra Ítélteket szokták kivégeztetésök előtti na
pon kitenni, az úgynevezett siralomház mellett volt. Itt december 24-dikéig 
letartóztatva, végre szabadon bocsájtatott, a nélkül, hogy a többszörös hadbírói 
magánkihallgatások után, a hadi törvényszék elébe állíttatott vagy épen 
elitéltetett volna. Az egri érsekségre való kineveztetéséről azonban, valamint 
előbbi Csanádi püspöki székéről is, leköszönni kény szeri ttetett. Majd számkive
tésbe küldetett, tetszésére hagyatván valamely osztrákországi kolostor választása, 
melybe bellebbezésűl utasíttatnék.

0  Melket választotta. Magasan a Duna felett, régi római telep helyén áll 
a benedekieknek ezen nagyszerű fejedelmi palotához inkább, mintsem zárdához 
hasonló monostora, dús tudományos és műkincseket foglalva könyvtára, muse-
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umai és képtára teremeibe. Ezen ős magyar történeti visszaemlékezések, vala
mint nemzetünk tudományos és mű-kincsei által is nevezetes helyet, — hol 
egykor a vezérek korában be s kitörő őseink egyik országhatára állott, s hol 
még nemzeti történeti legendánk s törvényszövegünk jogtörténelmi becsű leg
régibb codexei, valamint sz. Kálmánnak hazai művészeti!, egykor Fehérvárott 
királyaink kincstárában létezett XI-dik századi fej-ereklyetartója őriztettek, s 
részben még máig őriztetnek — választotta volt Lonovics most számkivetése 
helyéül ; mint a melyet már előbbi utazásaiból ismert és megkedvelt volt ; és 
hol némileg a hon régi határán, a magasztos történeti visszaemlékezések és nem
zeti emlékek közt hazájára egyre visszagondolhatott :

et dulces — reminiscitur Argos !
Itt élte ezentúl csendes visszavonúltságban, őt száműzetésébe önkényte- 

sen követő egyik hű udvari papja, Hopf János, később kalocsai kanonok, tár
saságában, bánatos fogságának szomorú napjait.

De Lonovics ezen változatos sorsában misem meglepőbb annál, T. Aka
démia, hogy az oly nagy mérsékletű, az annyira ovatos, bölcs és körültekintő, 
oly loyalis érzületű, hazáját valamint fejedelmét egyaránt szerető és tisztelő fér
fiú nem volt képes a balsorsot, mely érte, elfordítani ; nem a balitéletet, mely 
majd egy, majd más felül árulással vádolni merte, kikerülni. Annyira a legna
gyobb emberi ész és legjobb akarat felett áll gyakran a körülmények vas ha
talma, hogy azt sem bölcseség, sem eszély s óvatosság le nem győzheti. De egy 
volt, mi felett, mint nagy költőnk Vörösmarty mondja, a sorsnak nincs semmi 
hatalma : ez azon erénye, bámulatos mérséklete és lélekereje volt, melylyel a 
szerencsének mindkét végletét nyugodtan fogadta. Mert mint egykor a megér- 
demlett szerencsét, úgy most a meg nem érdemlett balsorsot méltósággal viselte. 
Soha nem panaszkodott, soha senkit sem vádolt, semmit sem kárhoztatott, sen
kire sem neheztelt. Nem hallottunk tőle egy panaszos szót sem, mely felindu
lást vagy elkeseredést árult volna el. Ámbár szívén érhette a kegyetlen csa
pás, és erősen vérezhetett tőle : sebét mégis mindenki előtt elrejtette, senki nagy 
fájdalmát észre nem vette. Nagy lelke egész erejével csendesen, sőt szelid meg
adással tűrte a rá nehezedett végzetet. De ez nála nem más, mint Isten akara- 
tábani szokott vallásos megnyugvása volt. A szelid jellemekben ez által rejlő és 
kifejtett azon sajátságos erő, mely annál is, ki a küzdelmet ki nem hívja vagy 
épen kerüli, amint egyszer erre elszánta magát, igaz, erősebb és kitartóbb a 
lelkesedés minden hevénél. Hazáját pedig és nemzetét, melyért mind ezen 
szenvedések érték, most magát is a szenvedőt, inkább mint saját sorsát 
gyászolta, s jobban és gyöngédebben szerette mint valaha ! Mint a hős, ki 
vesztve látja a végcsatát, hazája vesztének fájdalmában nem érzi saját vérző 
sebét : úgy felülmúlta nála is hona balvégzete az övét. Annál fokozottabb érze
lemmel és ragaszkodással ölelte most körűi a szenvedőnek, melyet ő oly dicső-



nek látni és tenni kivánt, bús képét. Nem ugyan mint Róma Cae sár álmain, 
jelent meg neki többé : büszkén és fényesen, mint egykor diadalai napján, mi
dőn a nemzet nagyjai előtt oly győzelmesen szólott. De mint szívének nagy 
fájdalma, mint a kedves beteg, kinek életéért rettegünk, kinek minden sóhaj
tása megreszkedteti szívünket, mint reszkedteté akkor, midőn minden jog-tip- 
rásra csak egy sóhaj-kitörésünk volt ; és mint kiért már csak buzgó fohász eped 
ajkainkon; de kiről erős hitünk önkénytelen tartja, hogy élnie kell, hogy még 
fel fog épülni, hogy újra feltámadand, mert máskép — mint a költő éneklé — 
omladékain fognánk szétomlani !

De a mi benne még ezen felül, a haza szent érzetén túl is nagyobbnak 
mutatkozott, az ismét azon vallásos kötelességérzet volt, melynek a haza sze
relme csak egyik fő tárgya vala, de melyet ő még az elnyomó hatalom iránt is 
csendes tisztelettel tanúsított. S megtiszteljük, úgy hiszem, mi is azzal emlékét, 
ha az ellen, a mit ő bár ártatlanúl szenvedett, tovább panaszolni tartózkodunk. 
Saját személye állapotát pedig nemcsak nem panaszra méltónak, de sőt kedve
zőnek tekinté és dicsérte, mint mondá, annyi honfi- s a honnak oly súlyos sor
sával szemben. Áldotta inkább Istenét, hogy végre éltének annyiszor óhajtott 
csendes nyugalmat adott, és mint mi magunk hallók itt az Akadémiában Mai 
látli felett szólani, könnyű, derűit lélekkel beszélé : hogy vele sajátlag misem 
történt más, mint hogy eredeti jelentéktelenségébe esett vissza, mi csak többi, 
szintén nyugalomba jutott barátihoz hozta őt ismét közelebb.

A bölcs ezen nyugalmával kezdé tehát ezentúl száműzetésében élni és 
használni élete hátralevő napjait. Az ily dús tehetségek s magas szellemek egy 
óráig sem maradhatnak tétlenek ; nem legalább magasb szándékok és intentiók 
nélkül. Lonovics is megkezdette volt azonnal fenebb vázolt irodalmi újabb mun
kálkodását. A főpásztor, az államférfiú, a diplomata teendői leszorították őt az 
irodalom teréről, melyen már mint lelkész és tanár próbálgatva erejét 
fellépett volt ; és hivatásának, valamint készültségének nem kis jeleit adá. 
De eddigi különnemű állásai erősebben igénybe vevék, mintsem hogy 
keble ezen vágyának és hivatásának nyugodtan áldozhatott volna. Most 
végre hozzáfoghatott az irodalmi munkálkodáshoz is. Rá ért, ideje bőven 
volt : Deus illi haec otia fecit. A melki zárda nagy könyvtára is bő tudo
mányos kincsekkel kínálkozott. De akkor is, valamint a tudományos visz- 
keteg-^ vagy tudósi hírvágytól ment s még inkább az apró irói hiúságtól tá
vol volt, s ebben csak keble nemes hajlamát követte tevékenysége, 
úgy ezt is csak annyiba vette, mint oly hasznos foglalkozást, melylyel 
idejét czélszertín betöltve, sa számkivetettnek honvágyát és keservét csillapítva, 
másoknak is javára lehet. így ír erről ő maga egyik hívének, midőn az íráshoz 
fogott : e munkát nálam nem az auctori hír viszketege, hanem azon szükség 
szülte, úgymond, melyet Ovid distichona kifejez :
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Exui eram, requiesque mihi, non fama petita est :
Mens intenta suis ne foret usque malis.

És adjuk hozzá : szülte azon benső szükség is : est Deus in nobis, agi
tante calescimus illo; valamint azon kegyeletteljes óhajtás, melyet munkái elősza
vában oly szerényen jelez, hogy mint kiván velők jó szolgálatot tenni.

Kezdette pedig ezen irodalmi munkálkodását, mintegy ott, a hol minap 
utolsó beszédét végezhette : az egyház- és vallásszabadság védelmével. Mintha 
semmi sem történt, semmi sem változott volna közben. Ment tovább és folytatta 
könyvében az emberiség nagy eszméiért vitáját, a beszédet, melyet mintha teg
nap be nem végzett volna. Hasonlóan mint a tanári leczkék híres „heri diximus^ 
folytatása szól, kezdé ő is a josephinismus megtámadásával, s a vallásszabadság- 
védelmével, munkái ezen sorát, mintegy ott, hol tegnap hagyta, véve fel azt a
legnagyobb objectivitással és nyugalommal.

/
így keletkeztek azután számkivetése alatt egyre irodalmi munkái. De 

még el sem készült velők, midőn váratlanul, a nélkül hogy sejtette s annál 
kevésbbé hogy szorgalmazta volna, egyszerre megnyílt letartóztatási helyének 
ajtaja; úgyhogy 1853. végén már Bécsben szabadon lakhatott. De ekkor is 
hivatalai czímeitől és rendjeli kitüntetéseitől, a belső t. tanácsosságtól, és sz. Ist
ván rendjétől, ámbár mindezekkel már úgy sem élt, egyenesen újra elal
tatott.

Bécsben azonban letelepedve, visszavonult élete daczára is azonnal a köz
ügy elem tárgya lett. Nevezetesen ott lakó vagy a birodalmi fővárost látogató 
honüaink gyakran megtisztelték őt ügyelmükkel. Csakhamar ő képezte gróf 
Széchenyi István mellett a honüúi azon törekvéseknek, melyek Magyarország 
balsorsán segíteni ernyedetlenűl igyekeztek, egyik központját.

A legnagyobb magyar, — ki hazája vesztén, mint a költő fenkelt dala 
szól, — keblét felhasítá, mint Brutus Kóma estén — akkor már ocsúdni s esz
mélni kezd vala kétségbeeséséből, melybe hazája sorsa dönté ; — amint meg- 
hallá Lonovicsnak Bécsben létét, azonnal feltámadt benne a vágy, egykori baj- 
társát a parlamentaris küzdelmek terén és most számkivetése sorsosát láthatni. 
Addig, súlyos elmebetegsége óta, majdnem senkit sem látott, idegeneket épen 
nem, és családját is alig bocsájtá magához. Lonovics az első vagy elsők egyike 
volt, kivel találkozni óhajtott. Ismerik önök a viszonlátás ezen megható jelene
tét, Széchenyi szellemdús életirójának elbeszéléséből : mint nem bírva érzésé
vel Széchenyi a főpapra borúi, s szívszaggatólag vádolja magát : hogy ő veszté 
el a hazát, ő volt oka balsorsának, bukásának. Az érsek az Istenben bízó kedély 
meggyőző erejével, s a hű barát jóltevő melegségével, a saját tanától áthatott 
pap magasztos nyugalmával vigasztalja a fájdalomba elmertíltet; mentegeti ön
vádjait, s emlékezteti Isten irgalmára. Nem ! szakítja félbe Széchenyi csügged-



ten, nem, ennyi bűnt Isten nem bocsáthat meg ! Ez a kevélység szava ! mond 
az érsek komolyan és feddőleg. Kevélység volna egy halandónak azt hinni, 
hogy ő maga tetszése szerint s a Gondviselés akarata ellen irányozhatta milliók 
sorsát ! így és hasonlóan szólt még tovább. És Széchenyi mind észrevehetőbben 
megnyugszik végre szavain. Oly pillantással, melybó'l leírhatlan hála nyilat
kozott, s a nélkül hogy többé egy szót szólt volna, szívéhez szorítá a nemes 
főpap kezét. S e nap óta Széchenyi vissza volt adva az életnek. Állapota napon
kint javult. Az érsek megtanította őt arra, mire szellemi üdülésének elkerül- 
hetlen szüksége volt megtanító, úgymond, remélleni. Ezzel megnyílt döblingi 
elzártságának ajtaja családja, barátjai, honfiai számára ; a tisztelgők mind gyak
rabban látogatták, majd özönlöttek hozzá, míg végre az uralkodó kormánykö
rök figyelmét is magára vonta.

így Ion Széchenyivel Lonovics is nem sokára ismét azon fénycsillagok 
egyike, melyek a nemzetnek homályos éjében újra reményt keltve világítónak a 
derülő hajnal felé. De így tekinté már az újabb bécsi kormány is Lonovicsot, 
mint a hazafiúi törekvések egyik tényezőjét, s mint azok egyikét, kik a magyar 
ügyekben beállható fordulatnak buzgó előkészítői voltak. Mint ilyennel, ámbár 
az udvartól még mindig száműzve volt, kivánt vele találkozni a kormányt akko
rában vezető miniszter, gróf Rechberg, hogy Magyarország ügyében tanácsát 
kikérje. A találkozás 1860. január hó egyik estéjén, egy harmadik, neutralis 
helyütt titokban történt, és több óra bosszant tartott. Tanácsa, mint gyaníthat
juk, hazája ügye mellett melegen, hathatósan szólott. Annyit bizonyosan is 
tudunk, hogy mindenek előtt a honi protestáns egyházak szabadságát s auto
nómiáját sértő patens visszavételét és megszüntetését, valamint az üldözött egy
házfőgondnok báró Yay Miklósnak rehabilitatióját sürgette volt. Mindkettőt, 
mint az eredmény mutatta, csakhamar elérte. Hasonlón a bizalmi férfiakból 
összeállított 1860-diki tanácskozmánynak bár tagja nem, de egyik lelke volt. 
Egyes tagjaival meghitt és folytonos érintkezésbe lépett, megettük állva, velők 
a tárgyalások menete, valamint az ügy formulázása iránt egyre értekezett.

Az 1860-diki fordulattal végre megnyílt előtte is hazájának addig elzárt 
határa, melyet tizenegy év előtt a száműzött aggálytelt szívvel lépett át utol- 
szor. Visszahelyezve méltóságának czímeibe inkább mint javadalmába, itt élte 
le köztünk ezentúl nemes élete hátra volt éveit. Ekkor hallottuk még szónoki 
hattyúdalait is, a mint már alig egy-kétszer szólott ugyan az 186°/i-diki ország- 
gyűlés alatt ; midőn először is volt már szava gyengülése észrevehető, — és 
nagyobbára csupán ünnepélyes alkalmakkor üdvözlő és megnyitó, vagy emlék
beszédekkel lépett fel már, mint az Akadémiában és Curiában, hová az ország 
legfőbb törvényszékének, a hétszemélyes táblának főpapjáúl neveztetett ,* s a 
Szent-László-társulatban, melynek elnökévé választatott. Ezen szónoklataiban 
ismét dús szellemét, elméje nagy tehetségeit más oldalról, új fényben mutatta
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fel. Minden beszéde most is megint, mint megannyi esemény ünnepeltetett és 
viszhangzott hazaszerte. Ekkor lön 1863-ban a Tud. Akadémia igazgató tagjául 
is megválasztva, miután az Akadémia törvénytudományi osztályának már húsz 
év óta, még 1843-ban megválasztott tagja volt. Itt hallók öt idősb Mailáth 
György országbíró felett szólani, a hazafiúi érzet, a barátság és méltánylás olv 
meleg és megható, mint ékesen szóló szavaival.

S ez volt sajátlag hattyúdala ! Veszélyes torokbaja, mely már ekkor 
fenyegette, mindinkább elhatalmazva, nemsokára egészen elhallgattatta őt, míg- 
len végre örökre lezárta ékesen szóló ajkait. Azon láng, mely lelkesíté, emészté 
mintegy fel életét is.

S élete ezen végső szakában, 1866-ban végre még a megürült kalocsai 
érseki székre is kineveztetett. Másodszor tehát, sőt sajátlag már harmadszor is 
érsekké Ion, a nélkül, hogy csak egyszer is, —- sajátságos játéka a sorsnak —, 
hogy valaha érseki székét elfoglalhatta volna. De Kalocsa főegyházának ha már 
érseki székére nem juthatott, feltalálhatta legalább érsekei sírboltjában teste vég- 
nyugalma helyét. Mit ő nemesen avzzal kivánt meghálálni, hogy sírja kis nyug
helyéért dús és nagybecsű könyvtárát, élete egyik szemefényét, a főegyházme
gyének hagyományozta ; s ezáltal is Kalocsának már is nagy és dús érseki könyv
tárát azon magaslatra igyekezett emelni, melyen a más két magyar érseki főegy
háznak, Esztergom- s Egernek könyvtárai az ország legrendezettebb és legdú- 
sabbjai közt elül állanak.

Baja mindannyira növekedett végre már, hogy megfúlással fenyegetvén, 
nehéz és kínos orvosi műtétnek kellett magát alávetnie. Ez azonban csak rövid
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időre háríthatta el, mely után midőn előbbi bajához még mellkór is járult, a 
nemes életet kínos néhány napi szenvedés után kioltá.

De ő halálában is oly emelkedett, oly nagy volt, mint életében ! Midőn 
már a halálos álomba szenderedő felett a halottak végimái mondattak, környe
zete, udvara hívei, testvérunokái s rokonainak keservei és hangos zokogása 
kitörésére fölébredve, amint észrevette mi történik körűle, fölkelt, az áldozár 
sz. öltönyét, a stólát magára adatta, s nehogy összeroskadjon, övéitől fentartva, 
állva kívánta végső imáját végezni. Ez által is mintegy jelentve, hogy készen, 
mint főpaphoz illő, fogadja a halált, mint nekrológja szépen mondja : opportet 
enim imperatorem stantem mori ! Azután elosztá még körülálló hű papjai közt 
Jeruzsálemből a Megváltónak és Rómából az Apostoloknak sírjától hozott drága 
szent emlékeit.

Az nap épen 1867. martius 12-dike volt. Buda várának fokáról megszó
laltak egyszerre az ágyúk, hirdetve a fejedelem érkeztét, ki a nemzet visszahe
lyezett kormányát, az új minisztériumot jött vala felavatni. A haldokló az üdv
lövésekre fölemelkedve kezével intett, mert szava már rég elhalt, mit jelentsen 
ez? És mire megérté, felállt újra, s az ablakhoz fordúlva, mely pesti dunaparti
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lakán a budai királyi várral szemben volt, ünnepélyes ihletséggel, imára fel
emelt kézzel áldást vetett, mintegy főpapi áldását adva a fejedelem és nemzet 
új szövetségére : szíve végső dobbanásával is híve az ügynek, melynek életét 
szentelte.

Másnap, mártius 13-dikán bekövetkezett halála előtt érkezett még Grant 
london-southwarki püspöknek üdvözlő levele, melyben a kalocsai érsekségre 
emeltetése s közelgő névnapja alkalmából köszönti, reményét fejezvén ki, hogy 
nemsokára Róma százados ünnepén találkozni fognak. Ezután még ifjabb Mai- 
láth György az országbíró, kire Lonovicsnak azon barátsága, melylyel egykor 
atyja iránt viseltetett, mint fiúra hív örökségkép átszállóit, volt az utolsó, ki a 
haldoklót látogatása részvétével megtisztelni jött. De ő már nem ismerte meg, 
valamint ama levelet sem olvashatta többé. A találkozás ott fent, az örök Ró
mára, a mennyei Jeruzsálemre maradt el. Még az este, a lenyugvó nap utolsó 
sugáránál kiadá nemes lelkét. A következő nap érkezett meg Rómából az érseki 
pallium, mely rá már csak a sírban jutott. Nem érheti^* meg, hogy" azt az élet
ben viselhesse. \

Mert megérte ugyan ő is a küzdelmek sanyarú korát, de nem érhette 
meg a diadal napját, melyet idősb testvérével, az országnak kevéssel előtte 
elhúnyt prímásával, oly hőn vágyott elérni, hogy az alkotmányt visszahe
lyezve, a nemzetet és fejedelmet kibékülve láthassák, hogy kezeik felkenhessék 
a királyt, feltehessék fejére szent István koronáját. És nem érhette meg, hogy 
a miért élethosszant küzdött, kivíván az egyrház szabadságát, annak autonómi
áját egykor életbelépve smegalapítva szemlélje. így remélék, így óhajták mind
ketten, hogy megérik még a már közelgő perczet, és hogy az Úr majd csak 
azután bocsátja el békében szolgáit, miután megláthatták népök üdvét. De az 
Ur máskép rendelte. A feladat erősebb s ifjabb vállaknak jutott. Ők miután 
átélték a sivár küzdelmek idejét, a rabság és szolgaság éveit, a szabadúlás nap
jának csak határáig jutottak el. Beláttak már az Ígéret földére ; de ennek hatá
rait nekik átlépniök többé nem volt megengedve. A harcz végső perczébeu, 
mielőtt a csata minden ponton megnyerve, mielőtt a teljes győzelem kiküzdve. 
a békeszövetség megkötve lett volna, dőltek ki fáradtan a diadal órájában, s 
elmentek előre átvenni a hon fiai közös győzelmének őket is megillető béke 
pálmáját.

így Lonovics halálával a nemzet történetének egyik legemlékezetesebb 
korszaka bevégezve Ion, melynek egyik legnevezetesebb alakja szállott vele a 
sírba. Mert róla a történet mindig úgy fog emlékezni, hogy a már idéztem iró 
szellemdús jellemrajza szavaival éljek, mint a ki keresztény vallásos hazafiúi 
érzetével, s elfogulatlan elméjével, itthon úgy, mint Bécsben és Rómában fő té
nyező volt abban, hogy a hazát zaklatott viszályok méltányos alapon kiegyenlíttes- 
senek. E magas küldetésre azon kettős jellemvonása képesíté, mely nála egész éle-
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tén át karöltve járt, hogy ép oly hű papja legyen egyházának, a mily hű fia volt 
hazájának. 0  gyermekded tiszta szivével, atyai jóságával, az ember iránti részvevő 
szeretetével, s adjuk még hozzá, erős hitével, szent erényeivel, nagy tudományával, 
széles tapasztalásával és mély bölcseségével, eszményképe volt a katholikus 
főpapnak. Végre nála minden pártküzdelem felolvadt a keresztény szeretetben, 
és mindent kibékítési törekvésében, — mely örökké ideal fog ugyan maradni, 
de mindig megnyugtat, nemesít és emel.

És így, mint megtestesült eszmény áll ma, T. Akadémia, az üdvözűlt 
alakja felettünk ! mint a ki az emberiség legnemesebb feladatait megoldani, leg- 
magasztosabb hivatását teljesíteni törekedett; s mondjuk ki, teljesíté is, meny
nyire tőle kitelhetett. És magasan áll alakja az ország, az egyház azon nagy 
férfiai, törvényhozói és szónokai sorában, kik az alkotmányt, kik a nemzet és 
egyház szabadságát megvédeni, megalapítani, és az elveszettet kiküzdeni és 
visszahelyezni törekedtek. És ma, midőn már mindez megvédve és kiküzdve 
volna talán, midőn az ország törvényhozásában magasan hangzik ismét a szó, 
fényesen szól a beszéd, hathatósan rendelkezik a törvény, nem feledhetjük el 
azon híveket, kiknek ebben oly nagy részök volt. És ki tagadná, hogy ezek 
közt Lonovicsot. is megilleti az érdem, meg a dicsőség ! —

Mert míg e nemzet nyelvén az ország törvényt hoz ; míg az hangzani 
og az ország házának szószékéről, és míg hangzani fog Isten szent egyházának 
magas ívei alatt ; — és míg e nyelven a tudomány e házban beszél, — vagy a 
míg csak a nemzet irodalmának története szólani fog, — addig Lonovics neve 
is feledhetetlen lesz ! —

\
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TISZTELT AKADÉMIA!

Mig az ismeretek több ága az emberiség köz tulajdonát képezi, a hittani 
és bölcsészeti, az orvosi és természettudományok egyes országok határain túl 
gyakorolják üdvös hatásukat, mind nagyobb-nagyobb elterjedésnek örvende
nek, a jogtudomány újabb időben általánossága és egyetemességéből sokat 
vesztvén, mind szőkébb meg szőkébb körre szorúlni látszott.

A jog alapelvei vizsgálatát, alkotó elemeinek tanulmányozását, mely 
az emberi közösség érzületére oly hatalmas befolyással volt, többen a szorosan 
vett jogtudomány feladványai közül kizárván, a bölcsészet körébe utasíták.

A római jog, mely az európai jogfejlődésnek nem csak kiindulási pontjául 
szolgált, hanem gyakran a nép életéből fejlődött nemzeti intézmények fölött dia
dalmaskodván, azok mellőzésére vezetett, és a legkülönbözőbb nemzetek lángeszű 
félfiai egyesített erővel századokon át folytatott művelése folytán, remek irodalmu 
világjoggá alakúit, még Némethonban is az országos jogoknak mind inkább 
helyt engedni kénytelennlt ; a hason kiterjedésű kánoni jog alkalmazása a polgári 
ügyekre majdnem végleg megszűnt ; a longobard hűbér-jognak még tárgya is 
enyészetnek indúlt.

Ily körülmények közt a jog tudománya is mind inkább a részlegesség 
és partiéul arismus jellegét ölté magára ; úgy látszott, mintha az Irner lus és Accur- 
siusok, a 6"ratianok és hernia! Andrások, a Cuiaciusok és Grotiusok kora lejárt volna, 
mintha Justinian a középkor példabeszédje szerint méltóságokat és tisztségeket, 
de nemzetekre kiható tevékenységnek babérkoszorúját alig nyújthatná többé.

A már-már veszendőbe ment egyetemlegességet az összehasonlító jogtu
domány ébreszté új életre, mely a közösség szétszakadozó kötelékeit megerősíté, 
az ismeretek lánczának elvált szemeit egybefuzé, a jogtudományt a particula- 
rismus örvényéből kiragadá.

Első rendű művelői közt Mittermaier foglal helyet, ki évek hosszú során 
át ez irányban folytatott működésénél fogva, a leghatékonyabb befolyást gyako
rolta e jogrész fejlődésére. Iratai ismeretesek levéli messze hazája határain túl, 
azon kevés jogtudósok közé tartozott, kinek halálhíre fájdalmas viszhangra ta-
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Iáit a Tej ótól a Neváig, sőt még az oczeanon túl is keltett fájdalmas érzelme
ket, az európai miveltség által termékenyített államok jogászi köreiben.

Hazánk jogviszonyaira már negyed század előtt kiterjesztvén figyel
mét, midőn Akadémiánk őt tagjának választá, nem csak a világhírű tudós érde
meit ismeré el, hanem hazánk büntető törvényhozása körüli érdekeltségét is kiváná 
meghálálni.

Ezen tekintetek indíták arra is, hogy emlékezetének megülését határo- 
zatilag kimondja. Teljesítése szaktanulmányaim rokonságánál fogva reám bízat
ván, megkísérlendem érdemdús életének fő mozzanatait, ernyedetlen tudományos 
működésének főbb eredményeit röviden egybefoglalni.

Wie wir in einem engen Krug
Die Asche dér Geliebten sammeln. (Goethe).

Főbb eredményeit mondom, mert részleteinek kifejtése mind e gyász be
széd szűk keretét, mind egyéni tehetségeimet messze túlhaladná :

Materia vires exsuperante mea. (Ovid.)
Mittermaier Károly József Antal született 1787. augustus 5-én Münchenben, 

hol édes atyja, a természettudományokban jártas szelid férfiú, a rózsához czím- 
zett gyógyszertár tulajdonosa volt.

Ennek kora halála után magánintézetbe került; elöljárójának alapos 
nyelvismereteinél fogva sikerűit a fogékony gyermekben a classikai és idegen 
nyelvek iránti előszeretetet feléleszteni.

Közép tanulmányait szülővárosa lyceumában végezé, és kiváló hajlamá
nál fogva a természettudományok iránt a bányászati szakra készült, de gyengél
kedő egészsége miatt e szándokáról, úgy szintén az orvosi pályáról lemondani kény
telen lévén, a jogi tanulmányokra határozta magát, és azokat 1803 — 6. a lands- 
huti egyetemnél, melynek legnevezetesebb jogtanárai Gönner és Feuerbach való
nak, kitűnő sikerrel hallgatta. Habár anyagi viszonyainál fogva magánoktatás
sal is kellett foglalkodnia, szive vonzalmát követve, jövő iránya előérzetében, 
már akkor a természetjognak kéziratban maradt vázlatát készíté.

Tanfolyamának befejezése után 1807. Münchenben az au-külvárosi bíró
ságnál lépett a gyakorlat terére, egyúttal pedig Zentner ministernél mint házi 
tanító működött.

Feuerbach, ki ez időben a bajor büntető törvénykönyv szerkesztése végett 
Münchenbe hivatott, az egyetemi éveiből előtte ismeretes ifjút oldala mellé vette, 
franczia, olasz törvények és törvényjavaslatokból készítendő kivonatokra 
használta.

A tanári pályára érezvén hivatást, bővebb és alaposabb kiképezése végett 
Zentner minister közbenjárására, ki maga is a heidelbergi egyetemnél tanított, 
hatszáz forintnyi segélydíjjal 1807 — 8. a nevezett egyetemre ment, mely már 
akkor hírneves tanárok koszorújával bírván, jogi karára nézve bátran versenyre
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léphetett a régi fényéből sokat vesztett, de még mindig nagyhírű göttingai Ge
orgia- Augustával.

Ott tanítottak a híres criminalista és processualista Martin, a jeles roma
nista Seise, a bölcsészeti szellemű Thibaut, a német Montesquieu nevével diszített 
Zachariae Károly Salamon, az állam és nemzetközi jog körében európai hírű 
Klüber.

„Quorum nomina magna vigent.“
Ezen mesterek leczkéin, tanításain és példáján új lángra gyúladt a tudo

mányok iránti buzgalma. Éjjeli, nappali fáradozásai és tanulmányai, melyekhez 
mások oktatásának terhe járult, megingatták gyenge egészségét ; ideglázba esett, 
túlfeszített munkásságának majdnem áldozata lett. Orvosai gondos gyógykeze
lésének sikerűit életét megmenteni, és még az évben a büntető eljárás semmiségi 
okairól írt jeles felavattatási értekezése után1) elérte törekvései legközelebbi 
czélját, 1809. martius 29-én a Ruperto-Carolinának jogtudori borostyánát.

Ily módon elkészülve kezdette meg működésének áldásdús és termékeny 
pályáját, melyet mint tanár és író félszázadon túl folytatott, mihez utóbb tevé
kenysége a politikai és társadalmi élet terén járult. Miért is hogy nagyszerű ha
tását kelló'kép méltányolhassuk, szükséges azt e különböző' szempontokból külön- 
külön tekintetbe vennünk ; üdvös törekvései egyes alkotó elemeiből nyerhetvén 
csak azok összes eredményének hű képét.

Kevéssel tudorrá avattatása után lépett a tanári pályára; a bajor kormány 
a huszonkét éves fiatal tudóst még 1809-ben az akkor uralma alatt állott innsbrucki 
egyetemhez nevezte jogtanárrá; de ép ez időben Tyrol hű és hős népe ősi feje
delme és jogaiért fegyverben állott, elszántságának sikerűit a franczia és bajor 
seregeket legyőzni, a fővárost hatalmába kerítni, és ura fejedelmi várában székelt 
JToffer András az egyszerű passeyeri fogadós, mint Tyrol kormányzója.

A tyroli, a német történet több arany lappal gazdagabb, az innsbrucki 
egyetem tanárainak lajstromában egy dicső névvel szegényebb lett; mert 
Mittermaier ily körülmények között tanszékét el nem foglalhatván, Landshutban 
mint magántanár habilitálta magát, hol, miután a tanárai hírénél és földrajzi 
fekvésénél fogva nevezetes kiéli egyetem meghivását mellőzte volna, 1811-ben ren
des tanárrá lett.

Előadásait eleinte, az akkoriban Landshutban működött nagyhírű Savigny 
tanácsára, a római jog történelmére is kitérj észté, de avval nemsokára felhagy
ván, a német magánjog s történetére, és a büntető jogra szorítkozott, melyekhez 
Gonner távozása után a polgári perrendtartás járult, — oly szakok, melyek mind
egyike teljes férfierőt vesz igénybe, és melyek mindegyikének teljesen megfe
lelni nem csak törekedett, de ritka tehetségei és szorgalmánál fogva minden te
kintetben meg is felelt.

‘) De nullitatibus in causis criminalibus. Heidelb. 1809.
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Tiszttársai bizalma által az egyetem rectorságára emeltetvén, és abban a 
landsbuti egyetem szabályai szerint kétszer megerősíttetvén, férfias fellépésének 
sikerült az egyetem alapítványi vagyonát a kormánytól visszaszerezni, oly idő
ben, midőn a német területeken nem rég megállapított állami felség fogalma, 
az állami mindenhatóság értelmében, főkép Bajorországban teljes virágzásában 
állott, az önálló testületi élet megszorítására, sőt megsemmisítésére irányult, és 
csak is az egyetemek régi százados önállósága részesült még némi kíméletben, 
mint azt Mittcrmaier törekvéseinek eredménye is mutatja.

Növekedő hírénél fogva 1818. évben meghivást vett a wittenbergivel 
egyesült hallei egyetemhez, melyet nem vállalt el ; de elfogadta a reá következő 
évben az újonnan felállított bonnihoz, mely arra volt hivatva, hogy a franczia 
uralom alatt elenyészett régibb testvérei helyett a Rajna vidékét részesítse az 
Isten, világ s emberre irányzott, és ez utóbbinak vallási, társadalmi, egyéni, 
érzéki s szellemi érdekeit tárgyazó tudományoknak egész összegét művelő, teljes 
egyetemnek áldásdús hatásában, egyúttal termékenyítse a fentartott franczia 
jog tanítását és gyakorlatát a komoly német jogtudomány és irodalom 
magvaival.

Mittermaier, mint a jogikor első dékánja, ernyedetlen buzgalmat fejtett ki 
az új intézmény szilárdítása ¡körül, tanításai itt is a német közös magánjog s 
per, és a büntetőjogra terjedtek ; a mellett fő törekvése oda irányúit, hogy a 
franczia jogintézményeket a gyakorlat forrásainál minél mélyebben tanulmá
nyozza, összehasonlításukra a német joggal minél képesebb legyen.

Egyidejűleg az egyetem bírájának terhes, és főkép akkor sok tekintet
ben kellemetlen hivatalát viselé. Ez utóbbi körülmény nem csekély befolyással 
volt arra, hogy habár a tanári pálya iránti rokonszenvénél fogva, a szabad vá
rosok Liibeckben szervezett főtörvényszékénél ajánlott tanácsosi állomást élném 
fogadta, szívesen engedett a heidelbergi egyetem felhívásának, melyhez ifjúsága 
édes emlékei köték. Annak folytán 1821-ben mint a jogtudomány rendes tanára 
kezdé meg ottan működését, melyet negyvenhat esztendőn át egész haláláig 
folytatott: szorosan vett tanári teendői mellett hosszú ideig a karnak mint igaz
látó széknek elnökségét (ordinariatus), többször annak dekánságát, két ízben 
(1825. 1837.) az egyetem kormányzatát viselvén.

Leczkéi itt is a már érintett tudományokra terjedtek, melyek fölött éven
ként tartá előadásait ; csak kora haladtával szorítá meg azoknak körét ; 1850.
óta hagyott fel a német magánjog, 1854. óta a polgári per leczkéivel ; 1856-ban 
tartá legutolsó practicumát a büntető jogból; azóta csak a büntető jogot és pe
dig a téli félévben anyagi, a nyáriban alaki részét adá elő. Ahhoz járultak nyil
vános collegiumai a büntetőjogból, melyekben számos, minden karbeli hallgató
ság előtt, e tudomány érdekesebb kérdéseit azon sikerrel tárgyalá, melyet a tudó-



mány bősége és alaposságával kapcsolatos élénk és világos előadás fogékony 
hallgatóságra gyakorolni szokott.

De nem csak az egyetem termeire szorítkozott tanítói tevékenysége, gyak
ran tartott felolvasásokat a nagyobb müveit közönségnek, gyakran az árvaház 
kisdedeinek is, erkölcsi, természettudományi tárgyak fölött, hű követője az evange- 
liomi mondatnak: „Hagyjátok hozzám jönni a gyermekeket . . .  mert ilyeneké az 
Isten országa. “

Mily eredménydús volt tanári működése, mind eló'adásai tudományos tar
talma, mind főleg haladottabb korában, a felhozott példák, gyakorlati esetek gaz
dagsága által : arról bizonyságot tesznek a legtávolabb országokból egybesereg- 
lett hallgatóinak ezrei, és Heidelbergának felvirágzása ; mert hogy ez az utolsó 
évtizedekben a jogtudományok terén német testvérei fölött a dicsőség elsőbbségét 
kivívhatta, nagy, talán nagyobbrészt Mittermaiernek köszönheti: „Tanszéke, 
írá Goldscbhidt tiszttársa, a szabadság és emberiség tanszéke volt, azoknak hall
gatói szivében elhintett magvai felérnek sok dogmaticai tantétel szoros éles eszü 
megalapításával, akármily alapos forrás-magyarázat eredményével.“ *)

A tanszéken kifejtett tevékenységét felülmúlta még az irodalom terén ta
núsított szorgalma és sokoldalúsága ; mely rendszeres munkákban, számos érteke
zésben, tudományos folyóiratok szerkesztésében és támogatásában, gyűjteményes 
munkák dolgozataiban nyilvánúlt, mind kül mind belterjedelmére nézve egyaránt 
bámulatra ragad.

Már ifjú korában említett tudorrá avatási értekezése után, a büntető per
beli bizonyítás tanáról írt munkával kezdvén meg irói pályáját, azzal hason sors
ban részesült mint első tanárrá neveztetésével ; kiadója bukása folytán közzététele 
meghiusúlt és csak tizenegy év múlva jelent meg a könyvkereskedésben (1821.2), 
második egészen átdolgozott kiadása (1834.) franczia, olasz és spanyol nyelvre 
Ion fordítva.*)

Három rendszeres nagy kézi könyve közül a német büntető-eljárást tár- 
gyazó (1810 — 1812), utóbb figyelemmel a franczia és angol törvénykezésre át
dolgozva ötször,4) a német magánjogé, mely a tengerészeti, kereskedelmi és 
váltójogra is kiterjed, hétszer,5) a német közös polgári perrendtartásé háromszor 
jelent meg.6)

') Goldsclimidt : Zum Andenken an C. J A Mittermaior. Hoidolb. 1867. 27. 1. ('Különnyomat az Ar
chív f. civilist. Praxis. 50. kötetéből.)

s) Theorie des Beweises im peinlich. Processe (Manheim, 1809.) Darmstadt 1821.
’) Mehre vom Beweise im deutschen Strafprocesse. Darmstadt 1834. Francziául Paris 1848. Olaszul. 

Milano 1858. Palermo. 1857. Spanyol. Madrid. 1851.
4) Handbuch d. peinl. Processes. Heidelb. 1810—12 II. köt. — Das deiitsche Strafverfahren Heidelb. 

Is27. II. köt, 4. kiadás 1845—6.
5) Lehrbuch d. deutschen Privatrechts. Landshut. 1821. Grundsatze d. geraoin. deutsch. Privatrechts. 

Landshut 1824. II. köt. 7. kiadás 1847.
fi) Der gemeine deutsche biirgerl. Process. — Bonn 1820 21. 3. kiadás 1838—40.
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Büntetőjogi tankönyvét, élete egyik feladatát, nemkészíté el; de mestere 
és jóltevője Feuerbach híres tankönyvének tizenkettedik, tizenharmadik és tizen
negyedik kiadását (1836.1840.1847.) számos jegyzetekkel, toldatokkal bővíté, 
azt a tudomány haladásához képest kiegészíté, részben átdolgozá.

Nagy volt e kézi könyveinek hatása a tudományra, nagy a gyakorlati 
életre ; számos példányban elterjedve, vezérfonalul szolgáltak a tanszéken, útmu
tatásul a gyakorlat terén ; kitűnőek mind az anyag gazdagsága, mind annak czél- 
szerü feldolgozása, tiszta, világos előadásánál fogva. Fokozták irodalmi hatását 
egyes tárgyakról írt munkái, értekezései, folyóiratai.

Azok közé tartoznak : Bevezetése a német jogtörténetbe ') ; Utasítása a 
büntető perbeli védelemre, négy kiadás és olasz fordításbanl 2 *) ; a büntető törvény- 
hozás és törvénykezés kifejlődéséről5), a nyilvánosság, szóbeliség és esküdtszé
kekről4), az angol-skót amérikai büntető törvénykezésről5), a börtönügy álla
potáról, rendezéséről6), és a halálbüntetésről írt munkái.7)

Kisebb értekezései összes száma megközelíti a 600-at, melyeket részint 
az általa szerkesztett folyóiratokban, részint más bel s külföldi gyűjteményes 
munkákban bocsátott közre. Mert az „Archív fü r  civilistische Praxis“ czímü 
általa Gensler és Schweitzerrel 1818-ban megindított folyóiratnak élte végéig, ötven 
évig, az „Archív des Criminalrechtesu nagybecsű büntetőjogi folyóiratnak (1816 
—1857) negyvenkét évig volt fő szerkesztője, mind kettőnek majd minden füze
tében több becses értekezésével gazdagítván az irodalmat. Azonfelül Zachariae 
Károly Salamon tiszttársával alapítója volt a „Kritische Zeitschrift fü r  die Gesetz- 
gebitng und Pechtswissenschaft des Auslandes“ huszonnyolcz évig (1828 — 1856) 
folytatott, az összehasonlító jogtudományra nézve korszakot alkotott folyóiratnak.

A büntetőjogi Archiv megszűnése után, az annak helyébe lépett Gerichtssaal 
szerkesztői közé tartozott, Goltdammer és Holtzendorff büntetőjogi szaklapjainak 
állandó munkatársa volt.

lj Einleitung in d. Studium d. Geschichte d. germ. Rechts. Landshut. 1815.
5) Anleítung zűr Vertheidigungs-Kunst im Criminalprocesse. Landsh. 1814. 4. kiad. 1845. Olaszul 

Gabbától, — Milano. 1858,
*) Strafgesetzgebung in ibrer Fortbildung. Heidelb. 1841—43. — Gesetzgebung u. Rechtsübuug über 

Strafverfahren nach dér neuest. Fortbildung. Erlangen 1856.
*) Über öffentl. u. mündl. Rechtspflege u. d. Geschwornengericht. Landsh. 1819. Mündlichkeit, An- 

klageprincip, Öffentlichkeit u. Geschwornengerichte. Stuttg. 1845. Olaszul Modena. 1848. — Erfahrungen über 
d. Wirksamkeit d. Schwurgerichte, Erlangen 1864—5, Oroszul Szt-Pétervár, 1866.

J) Engl. schottisches u. amerikanisclies Strafverfahren, Erlangen 1851.
6) Neueste Zustand d. Gefangnisseinrichtung in England, Heidelb. 1850. Geíangnissverbessernng insb. 

Bedeutung u. Durchführ. d. Einzelnhaft.Erlang. 1858, Gegenwart. Zustand d. Gefangnisse Erlang, 1860. Olaszul 
Firenze, 1861.

T) Die Todesstraíe, Heidelb. 1862. Hollandul Léiden, 1863. Olaszul. Lucca 1864. Angolul London 1865. 
Francaidul Paris, 1865.
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Tevékeny részt vett Ersch és Gruher nagy Encyclopaediájában, sok for- 
rásszerü czikkel gazdagította Rotteck ésWelcker nagyjelentőségű Staatslexiconát, 
Weiske Rechtslexiconát.

Számos értekezése német, franczia, angol, olasz, északamérikai szaklapok 
és iratokban jelent meg ; ligy hogy róla méltán mondhatni :

..................Et ultimi
Noscent Geloni ; me peritus 
Discet Iber, Rhodanique potor.

(H orat.)
Irodalmi működéseiben mindenkor az élet gyakorlati követelményeire, 

szükségleteire irányozta fő figyelmét.
Innen azon tudományos harczban, mely főkép e század első felében Né 

methon jogtudósait két táborra szakasztottá, a történelmi és bölcsészeti iskola tu
séiban, teljes mértékben méltányolván a történeti kutatások fontosságát és értékét, 
inkább a bölcsészeti irányhoz hajlott; a jövőre szegezvén szemeit,a fennálló in
tézmények reformjára irányozá törekvéseit.

De az uralkodó bölcsészeti iskolák egyikéhez sem szegődvén, itt is közve
títőkig lépett fel; a büntetőjog alapjául Rosti polgári igazság-elméletét választá, 
mely mind az általános, mind a viszonyos elméletekben foglalt igazságokat kel
lőleg méltányolja, szerves összhangba hozza.

Az okok győző erejének hódolni mindig kész lévén, több nagyfontosságu 
tárgy körül megváltoztatta nézeteit

Az esküdtszékeknek határozott ellene, később hosszasb tanulmányozás 
után határozott védnöke lett, a börtönügy átalakításának legmelegebb szószólója, 
évek hosszú során át a magánrendszer híve, utóbb az irhoni rendszer előnyeit kész
séggel ismeré el; végre a halálbüntetést élte hetvenhatodik évéig védelmezvén, 
1848 óta a változott meggyőződés egész hevével, az újonnan megtértnek buzgal
mával ostromolta.

Az absolut igazság kérdését mellőzvén, e nagyfontosságu jogi és társa
dalmi feladvány megfejtésében az állami szükség és czélszerüség szempontjából 
indúlt ki, s a tapasztalat méhszorgalommal gyűjtött adataiból mindkét tekintet
ből fölöslegesnek bizonyítani iparkodék.

Eme munkája holland, ángol, franczia, olasz nyelvre fordítva, őt rögtön 
e büntetés ellenei táborának élére állítá. Hazája határain túl messze terjedő hatása 
bizonyságául szolgál, hogy azóta a törvényhozási termekben leginkább művéből 
kölcsönzött érvekkel éltek, és 1866. évben a britt parlamenti bizottság előtt 
Shee bíró, ki a törvény tudó lordok és bírák közül egymaga nyilatkozott a halál 
büntetés ellen, érveit Mittermakr híres értekezéséből merítette.

Gyakorlati irányú működése gazdag volt gyakorlati eredményekben ; 
de valamint a hegy legfelsőbb csúcsára ért vándor a kisebb dombok meghaladá-
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sára fordított fáradságáról alig emlékszik meg, úgy Némethon iljabb nemze
déke a vádrendszer, szóbeliség, nyilvánosság, esküdtszéki rendszer teljes diadala 
után, melyben Mittermaternek oly nagy része volt, alig fogja fel teljes jelentősé- 
gében az annak kivívására szükségelt erők s fáradalmak nagyságát s értékét.])

De nem csak a tanári és írói pályán, hanem a köz élet terén is tevékeny, 
sok tekintetben döntő befolyást gyakorolt.

Már 1827-ben a badeni nagyherczegség törvényszerkesztési biottmányának 
tagjává neveztetvén, az maradt annak feloszlásáig.

A badeni képiselő kamrába mint Bruchsal városának követje 1831. év
ben lépett, és annak azon félbenszakasztással, mely legidősebb fiának halála után 
történt visszavonulásából eredt (1840 — 45), egész 1849-ig nemcsak előkelő tagja, 
hanem 1833 óta mindannyiszor megválasztott elnöke volt.

A badeni kamrákra a liarminczas években összes Némethon, sőt Európa 
figyelme irányúit ; az államjog, nemzetgazdászat, és politikai szabadság legfon
tosabb kérdései képezik tanácskozásának tárgyait. Uotteck, Weleker, Itzsteln, Datt- 
linger, Beck; az első kamarában: herezeg Fnrstenberg, b. Wesstnberg, a haladás 
szószólóinak híre és neve messze túlterjedt kies hónuk határain. A badeni tör
vényhozás ez időben irányt adott a köz véleménynek, meddig a német nyelv hang
jai terjedtek,— döntőleg hatott a német törzsök gondolkodó férfiai nagy töme
gének politikai meggyőződésére.1 2)

E fényes gyülekezetben Mittermaier a legjobbak közé sorakozott, kiváló 
részt vett a földtehermentesítési törvény, a községi rendezés, a büntetőtörvény
könyv, a polgári perrendtartás, esküdtszéki eljárás kidolgozásában. Itt is, mint 
irataiban, a túlzásoknak határozott ellenzője, a viszonyoknak megfelelő és 
azért egyedül üdvös és gyümölcsöző haladási elveknek meleg szószólója, elnöki 
székén a vitatkozásoknak ép oly bölcs, mint pártatlan vezetője; díjul a köztisz
teletet, de gyakran a higgadt megfontolás rendes jutalmát, a szélső pártok meg
támadásait, gyanusítgatásait nyeré; részéről is, főkép a badeni forrongás napja
iban, tapasztalván, hogy „Sok az igazak szorongása.44 (Zsolt. 33. 20.)

Szűkebb hazája határain túl terjedő hírnevének köszönheté, hogy az 
1848. marcz. 3 1-én Frankfurtban összegyűlt előparlament őt elnökévé, polgártár
sai bizalmának, hogy Heidelberg a május 18-án megnyitott német birodalmi gyű
lésre követjévé választó.

Ezen oly nagy reményekkel tidvözlött, eredményeiben oly meddő gyű
lésnek legtekintélyesebb tagjai közé tartozván, élénk részt vett annak minden 
fontosabb tárgyalásában, főkép az alapjogok nevezetes, de az idők viszonyait, a 
teendők sürgősségét és számát tekintve vajmi időszerűtlen vitatásaiban.

1) Holtzendorfl : Zűr Erinnerung an C. J. A. Mittermaier Az Alig, Deutsche Strafreehtszeitung. 1868. 
évi 3. füzetéb Magyarul a Jogtudományi Közlöny. 1868 24 25. sz.

2) Hermes : Gesehichte d. neuesten Zeit. II, 549. 1.
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A wÜL-tembergi udvarféle gyüldének tagja, melyhez Giskra, Schreiner, Stre - 
rnajjer és más ausztriai képviselők is tartoztak, a porosz törekvések, nevezetesen 
a porosz császárság határozott ellenei sorában foglalt állást, és a birodalmi gyű
lés feloszlása után meghiúsult reményei fölötti fájdalmában, a politikai élettől vég
kép visszavonult.

Születése, nevelése, vallása és meggyőződései egyaránt a nagy német párt
hoz vonzák, annak elveit, nézeteit soha meg nem tagadé, s annál fogva a nagy 
részben régi elvtársaiból alakult gothai párt törekvéseiben részt nem vett.

Folytatta azonban működését a községi s társadalmi élet terén. Mint vá
rosi községtanácsnoknak, sok közhasznú egylet választmányi tagjának, a lyce- 
umi alapítványi bizottmány és jótékonysági egylet elnökének, az árvaház elöljá
rójának, tág tere nyilt ebbeli tevékenysége kifejtésére; ehhez járult a katholika 
helybeli iskolaszék elnöksége, melynek sok fáradsággal járt teendőit, egyetér
tésben a többi hitfelekezetüekkel, szokott buzgóságával viselte.

Elénk érdekkel a tudományos élet mozgalmai iránt, részt vett a nemzet
közi börtönügyi és jótékonysági gyülekezetekben, a germanisták összejövetelein 
Lübeck és Frankfurtban (1846 — 1847.), és bár koránál fogva a német jogász- 
gyíiléseken személyesen meg nem jelenhetett, figyelemmel, rokonszenvvel kísérte 
azok működését.

Gyakori utazásait mindig ismeretei gyarapítására, irodalmi összekötteté
sek fűzésére használta ; bejárta Németországot, Francziaországot, Britanniát, Bel
giumot, nyolczszor Olaszhont, melyről, már fiatal korában a legnagyobb érdek
kel viseltetvén iránta, külön könyvet is irt. *) Fő figyelmét a börtönök és téboly- 
dákra irányozá, hogy a törvényszéki lélektan fontos és nagy érdekű problémái 
megoldásához minél több adatot gyűjtsön, azokat az emberiség javára értékesítse.

Házasságra huszonöt éves korában, egy évvel tanárrá neveztetése után, 
Walter híres orvostanár nővérével lépett ; e boldogító frigyből hét gyermeke 
származott, kik közül szép reményű legidősbb fia Márton kora halála (1840) 
mélyen sújtá atyai szivét.

Ue keblének meleg érzelmei nem csak családjára szorítkoztak, élénk ér
dekkel karolta át az emberiség minden szent ügyét; méltán mondhatá : „Homo 
sum, nihil humani a me alienum esse puto“. Szivéhez szólt, hogy Lamey status
tanácsosnak a badeni kamrában mondott szavaival éljek, a szegények nyomora, 
az elnyomottak sóhaja, a foglyok panasza. Segítségére számíthatott minden ügye- 
fogyott a nélkül, hogy szerencsétlensége, nyomora okait kutatta volna.2) — Jó
tékonysága fényes bizonyságát adá, midőn szorgalma és munkássága által szer
zett vagyonának jelentékeny részét az árvák nevelésére szentelé.

') Italienische Zustánde. Heidelb, 1844. Olaszul. Milano 1845.
2) Goldschmidt : Idéz. értek. 17. 1.

2*
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Előzékeny és barátságos volt mindenki iránt, évenként majdnem 1400 
hozzá érkező levélre rendszerint maga négy különböző nyelven felelt.

Fényes érdemei fényes elismerésre találtak.
A sz. pétervári orosz, az új-cambridgei amérikai egyetemek tudor koszo

rúkkal tisztelték meg, a prágai és bécsi egyetemek félévezredes emlékünnepélyeik 
alkalmával tiszteleti tagjaik koszorújába fűzték.

Európa és Amérika számos tudományos akadémiái és testületéi megtisz
telték tagsági okmányaikkal, köztük akadémiánk is, mely 1846. decernb. 18-án 
törvénytudományi osztálya legelső külföldi tagjává választá.

A badeni nagyherczeg Heidelbergbe történt meghivása alkalmával udvari, 
1827. évben titkos tanácsossá nevezte, és mellét a tudományok és emberiség 
szolgálatában kiérdemlett ausztriai, porosz, badeni, würtembergi, oldenburgi, fran- 
czia, orosz, olasz, belgiumi és portugalli lovagrendek jelvényei diszíték.

Jogtudoroztatásának félszázados emléknapja (1859) a német jogtudomány 
köz ünnepévé vált. Fényes küldöttségekkel járultak hozzá a heidelbergi, freiburgi 
és bázeli egyetemek; lakvárosának állami, egyházi s községi hatóságai és számos 
egyletei; üdviratokkal tisztelték meg majdnem minden német egyetemek jog s 
államtudományi karai, a badeni nagylierczegség törvényszékei ; munkáik fela
jánlása által tüntették ki legbensőbb részvétüket a német jogtudomány legünne- 
peltebb férfiai, kik közül Abegg, Vangerow, Gengler, Osenbrüggen, Held, lúlierre 
hivatkozni elégséges, és a Ruperto-Carolina jogi karának megújított jogtudori 
okmányához, csatolá ugyanannak bölcsészeti kara saját tudori koszorúját.

Nyolcz évig működött még azontúl ernyedetlen szorgalmával; az 1867. 
tanév nyári felében mellhártya-gyuladás leczkéi háromszori félbenszakasztására 
kényszeríté ; mindamellett az 1867-68. téli félévre még két nyilvános leczkét 
hirdetett; és 1867. augustus 5-én nyolczvanadik születésnapját nagy részvét közt 
ülvén meg, az üdvözlők előtt vidáman mosolyogva emlegeté, hogy már huszadik 
évében az orvosok mellgyengeségénél fogva lemondottak életéről, és tanári segély
díjat pártfogói csak vigasztalása végett, a siker minden reménye nélkül eszköz
lék ki számára.

E napon felséges Urunk királyunk hatályos befolyása elismeréséül, me
lyet az austriai törvényhozás fejlődésére gyakorolt, sajátkezű iratával császári 
Ferencz József-, saját fejedelme pedig a zahringi oroszlány-lovagrend nagy kereszt
jeivel tüntették ki; az agg tudós pedig hálás kegyelete jeléül azon intézet iránt, 
melynek tanítványa, tudora, tanára volt, közel tizenötezer kötetíi, törvényhozási 
művekre nézve páratlan könyvtárát a heidelbergi egyetemnek örök tulajdonául 
ajánlá.

Az egyetemnek fényesen kiállított hálairatát azonban már nem vehette ke
zéhez ; kevéssel ez örömnap után előbbi bajaihoz szívbántalom járulván, augus
tus 28-án esteli 9 órakor jobb létre szenderfílt.



V ô

Sírjánál az egyetem és tudomány nevében Bluntschli tiszttársa mondá a 
búcsú-szavakat, melyek Európa majdnem minden müveit nyelvén tartott gyász
beszédekben élénk viszhangukat találták, annak bizonyságául, hogy az elhunytra 
méltán illenek a költő szavai :

, , ................. Non ego
........................ obibo
Non stygh cohibebor unda44. (Horat.)

Mittermnier nem alkotott merész új bölcsészeti rendszert, nem fedezett fel 
rég feledékenységbe ment jogi emléket, nem gyarapította új véltéttel az ókor jo
gászai kételyes állításainak magyarázatát, de rokonszenvvel az emberiség társadal
mi érdekei iránt, a fennlevő tudományos tőkét'azokra nézve minél gyümölcsözőbbé 
tenni iparkodott, és fejleszteni segíté a jogtudomány új sarjának fejlődését, mely a 
különböző törvényhozások összehasonlítása által a tökéletesebb intézmények fel
ismerésére, általánosítására és így az okszerű haladás ösvényére biztosan vezet.

Elméleti foglalkozásában osztozkodék a régi római jogászok nézeteiben, 
kik a jogtudományt a bölcsészettől elválasztani nem tudták, ezt annak egyik al
kotó elemének vallák, midőn mondák ,,Jus est ars boni et aequi, cuius quis nos 
merito sacerdotes appellet; iustitiam namque colim us.................veram philoso
phiam non simulatam affectantes44. Gyakorlati irányára, tevékenységére, hatá
sára nézve sokban hasonlított f'homasiushoz, a német jogtudomány reformátorához, 
bármennyire különbözött attól jellemére, személyes tulajdonságaira nézve.

Megérté korának szükségleteit, s intelmeit, annak szellemében fogta fel, 
annak szellemében fejté meg a jogtudománynak feladványait, az eredmény ezé 
érdemei kész elismerését a jelenben, az biztosítja neve állandó fennmaradását az 
utókornál is :

Demi wer den besten seiner Zeit genug 
Gethan, dér hat gelebt für allé Zeiten.

(Schiller.)
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