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TÁRSULATI ELSŐ TITOKNOKTÓL.

E L S Ő  É V .

Tapasztalati tény az , hogy a melly nemzetnél a természet
tudományok nem élesztik a termesztő kézi munkáját, a gyártó 
és kézműves műhelyeit, annak sorsa örökös pangás, örökös füg
gés másoktól az életszükségek minden nemében, örökös babo
na , örökös tévedés. — A természet egy megszámlálhatlan rej
tett kincs, a tudomány a varázsszó, melly megnyitja a kimerít- 
hetlen gazdagság raktárát.

A mezei gazdaság nem egyéb, mint a természeti tárgyak
nak olly czélboli ismerete, hogy a haszonvehetök minél bőveb
ben szaporitassanak, s ezen szaporítás csak úgy diszelhet, ha az 
természettudományi ismeretekre támaszkodhatik.

A mesterség új haszonvehetöségel ád a természet öléből 
nyert tárgyaknak s azt csak a természet ereje czélszerü alkal
mazása által eszközölheti, s az által változtathatja a tárgyakat 
kellő minémüségüekké s alakuakká; a gyári világ elöhaladása 
a természettudományok virágzásának egyenes kifolyása.

A természettudományokkali foglalkozás felel meg egyedül 
az emberi lélek előre törekvő ösztönének, a tapogató elmét föl—
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2 A TÁRSULAT TÖRTÉNETEI.

világosítja, balitéleteket és véleményeket oszlat, tapasztalatokat 
gazdagít, értelmet józanít, a lelket magasztossá képezi! mert mi 
tanulságosabb, mint a természet titkos működéseit megismerni, 
az örök összhangzás törvényeit, melly minden tárgynál, minden 
tüneményeknél uralkodik, megérteni ?! — a lelket legmagaszto- 
sabban emeli tudása a természeterök azon folyamának, melly ál
lal élet ömlik el a milliard testekben körüliünk, szóval a termé
szetismeret az iskola, melly az embert emberré műveli!

Honunkban, mellynek legfőbb kincsei a természet adomá
nyai, a természettudományok iránti részvétlenség miatt, azok 
nagyobb részint ismeretlenül, műveletlenül s használatlanul he
vertek századokon keresztül; a csekély számú, szűk körre szo
rított , nem méltányolt egyesek fáradozásai, parányi sikert valá- 
nak képesek létre hozni. —

Vérző kebellel érzék e hiányt sokan, küzdöttek tehetségük 
szerint ellene, de magános erejüket fölülhaladá a tárgy nagysága.

B ugát P á l egyetemi tanár úrnak jutott azon szerencse, 
hogy fölfogván a tárgy méltó jelentőségét, ihletve érezvén magát 
a hon iránti legszentebb kötelesség égi sugallatától, az 1841-iki 
évben az orvosok és természetvizsgálók Pesten tartott első nagy 
gyűlése alkalmával, a czélhoz méltó lelkesülésseí — néhány 
melegebben érző rokonkeblüek körében — kijelenté azon kor
szerű eszmél, melly szerint itt van az idő, hogy országunkat 
természettudományilag megismerni, annak rejtett kincseire ho- 
nosinkat figyelmeztetni, a külföldön delelő pontjokra eljutott ter
mészettudományokat honunkba átültetni, azokat a tanodák szűk 
falai közöl az élet tág mezejére átvinni, az élethez közelebb eső 
egyesületeknek segédkezeket nyújtani, az alacsonyabb, vagyis 
népi, és magasabb, azaz tudományos, növelésre közvetve be
folyván , honunkban a természettudományokat terjeszteni; — 
szóval polgártársainkat az anyagilag és szellemileg boldogító élet 
kutforrásához közelebb vezetni, egy folytonosan működő termé
szettudományi társulat alakítása által a két magyar hazában talál
tató minden tudományos capacitásokat központosítani, s egyesí
tett erővel a magasztos czél elérésére törekedni, legszentebb pol
gári kötelességünk.

És nem maradtak viszhang nélkül a hon eránt buzgó s mil
liókat boldogitni vágyó szív meleg forrásából eredett szavak, 
fogékony keblekbe hullott a parányi mag, melly életre kapva —
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ha az ég fölvirulásának kedvezend, a nemzeti jólét kincster
hes hajója büszke árboczává növekedhetik!

Óriási vala ugyan a vállolat, de az ügy szentsége lelkesít
vén a jelen levőket, tavaszelő 26-án 44-en léplek társulatba a 
nagy munka megkezdésére. Ideiglenes választmány neveztetett 
ki a legszükségesebb szabályok kidolgozására, melly elvégezvén 
munkálatait, alakultnak nyilvánilá magát a társulat, czéljaűl 
kitűzvén „a természettudományokat gyakorlatilag művelni, kü
lönösen hazánkat természettudományilag vizsgálni, s hazánkfiait 
a tanok jótékonyságában részeltetni. —u

Munkásság tekintetéből következőleg osztályoznák magukat: 
rendes tagok  a tudomány és szak emberei, kik a társulat czé- 
lainak előmozdítására különösen kötelezik magukat; tan ked
velő  tag o k , a természettudományok iránt rokonszenvvel visel
tetek, s a társulat munkálataiból részint éldeletet nyerni óhajtók, 
részint a munkákban részt is vevők; seg éd tag o k  ollyan egyé
nek , kik szaktudósokká akarván képezni magukat, egyik ren
des tag mellé állanak, annak útmutatása szerint munkálkodandó!»; 
és magokat a tudományban kimivelendők. A rendes tagok 6 osz
tályra szakadtak a természettudományok főágai szerint, mellyek 
1. ásványtan, 2. növénytan, 3. állattan, 4. vegytan, 5. termé
szettan, 6. élettan.

Tudván a társulat, hogy sikerreli dolgozás végett a szelle
mi erőhöz anyagi is kívántatik, el nem mulasztá erről is gon
doskodni. Azonban nagy forrásokat megnyitni nem lévén hatal
mában, kicsinyhez folyamodott s meghatározó, hogy a részt
vevő tagok évenkint 6 pengő forintot fizessenek, reméllve, hogy 
e magában véve csekély összeg a részvevők száma által szép 
tömeggé növekedendik. A tehetősek hazafiuságának azonban al
kalmat nyujta, s azokat, kik a társulat anyagi erejét tetemesen 
növelik, p árto ló  tag  czimmel határozó megtisztelni. A segéd
tagokra csekély terhet rótt, t. i. 2 pforintot, melly a beíráskor 
tétetik le.

Az alapszabályokat minél elébb éleibe léptetendő, junius 
13-án tartott közgyűlésében tisztválasztást tartott. Első elnökké 
Bugát  Pá l ,  alelnökké Kubinyi  Ágos t on ,  első titoknokká 
Vajda P é t e r ,  másod titoknokká Kovács - Sebes t ény  Endre,  
pénztárnokká Mokoss inyi  Mi hál y,  könyvtárnok és gyüjte- 
ménvőrré Pane r  Lipólt: választmányi tagokká a rendes tagok
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közöl: az ásványtani szakban: Mihálka Ant a l ,  Al toniyr  Jó
zsef;  növénytani szakban: F r i va l d s z ky  I mr e ,  Pe t ényi  Sa
lamon; vegytani szakban: Nendt vi ch Ká r o l y ,  Wá g n e r  Dá
niel ;  természeltani szakban: Jedl i k Ányos  és Sz t anoj ovi cs  
Lázár ;  élettani szakban: Fl ór  Fe r encz  és Doleschal l  Gábor  
urak választatván, megkezdé működését.

Kilépett a nyilvánosság mezejére s hírlapok útán tudatá a 
két hazával szerkezetét, ezélát és alapszabályait. Az oklevél ki- 
oszthatási képessége megnyerhetése végett szinte lépéseket tett a 
főméit, helytartó-tanácsnál. 0 cs. kir. föherczegsége, országunk 

_ nádorához díszes küldöttséget nevezett ki, melly a társulatot ma
gas pártfogásába ajánlá. Fölszólitattak egyszersmind a szakbeli 
tagok, hogy munkálódásaik tervét dolgozzák ki.

A septemberi közgyűlésre leérkezvén a n. méltóságú m. kir. 
helytartó-tanács kegyelmes válasza, mellyben e társulat magány 
egyesületnek elismerteték ugyan, és mint illyen ellen semmi ki
fogás nem téteték, de országosnak, közönségesnek nem, mint
hogy fölsőbb helyeken kijelentve s annak szokott módja szerint 
elismerve nem volt. Ezek követköztében a kért oklevél osztlia- 
lási képességet megtagadni jelenté mind addig, mig a társulat 
szokott útoni megerösítetéseért nem folyamodik.

Figyelembe vevén a társulat, hogy tagai nagy részint 
egyetemi s más iskolabeli tanítók, múzeumi fölügyelők s gyógy
szerészekből, s többnyire ollyan egyénekből állanak, kik hiva
taluknál fogva csak a kormány- s fölsőbb helybenhagyás mellett 
léphetnek más társulatba, következőkép szükségesnek tartotta 
ezen urakra különös tekintettel lenni, s a társulat megerösíteté
seért és oklevél-oszthatási képességért alázatos kérelemlevéllel 
a legfensöbb helyre folyamodni, annyival is inkább, mivel ekképen 
megnyervén a legfensöbb helybenhagyást, az által magának mind 
a haza és külföld előtt nagyobb fényt és tekintetet kivívni, mind 
gyarapodását eszközölni reményié.

Sietett a társulat ezen lényeges eseményeket a vidéki tagokkal 
közleni, egyszersmind több ügybarátokhoz fölszólító levelek intéz
teitek; helyben pedig cs. kir. tanácsos idősb Bene Fe r encz  ö 
nagysága, mint az egyetem igazgatója, fényes küldöttség által meg
kéretett, hogy a belépni kívánó tanuló-ifjaknak akadályt ne gör
dítene eleibök, melly kérelemnek a tisztelt férfiú örömmel hódolt.

Munkálatairól és rendelkezéseiről a társulat vidéki tagait
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értesítendő, rendes orgánumául az Orvosi Tárt választá, mellyben 
közié ezen időtől fogva jegyzőkönyveit.

Ezen buzgalom mellett sikerült a társulatnak az első évben 
tagai számát 132re szaporítani.

De tudományos tekintetben sem vala meddő az első év, 
ugyan is P i n t é r  a honi lopvanöszök általa készített igen hű s 
jeles rajzaitmutatá*be; Doleschal l  Gábor  orvostudor,Z1 árnál 
Vi lmos és Jedl i k Ányos  urakkal együtt különféle mérgekkel 
és a berz- deléjjel tett kísérleteinek eredményét közié; német- 
lövői lelkész T a t a y  J á n o s  által beküldött iváni országszerte 
hiresztelt köesö példányai megvizsgálás végett kiadattak, s az 
eredmény fölolvastatott; — a vegy-, és természettani műszók 
alakítása és kijavítása tárgyában választmányt működött; — 
F a r k a s  F e r e n c z  egy öntöző szélnní mintáját mutatá be és 
értekezett fölötte, melly különösen rétek öntözésére alkalmaz
ható; — A r á n y i  L a j o s  boncztani tábláit mutatá be; I r i n y i  
J á n o s  értekezést olvasa föl a vegyelemek magyar neveiről s 
közié azoknak magyar-latin müszótárát; ez megbíráltatott; Sadl e r  
József ,  Zi pser  Andr ás  és Kubinyi  Fe r encz  urak fölszó
lítanak, hogy közöljék eddigi tapasztalataikat a honunkban talál
tató asphaltokról; Marschal l  értekezése az antracokaliról s a 
kőszén eredete módjáról fölolvastatott.

Tudományos olvasmányul hat rendbeli természettani folyóirat 
rendeltetett meg.

A gazdasági- s iparegyesülettel, s az orvosok s természet- 
vizsgálók nagy gyűlésével, küldöttei által tudományos kölcsönös 
szövetségre lépett.

A könyvtár és gyűjtemények alapja több tisztelt tagtárs 
urak szives ajándékai által megvehetett.

A Schuszter-féle évi jutalom tőkéje kezelését magára vállal
ván , pályakérdést hirdetett ki.

A Schuszterárva-alapítvány ügyét az orvosi egyesületnek 
engedé által.

MÁSODIK ÉV.

A társulat másod évi közgyűlésében titkos szavazat ólán vá
lasztatlak: első elnökké Bugát  P á l :  aíelnökké: Kubinyi  Ágos -
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ton;  választmányi tagokká az ásványtani szakból: Mihál  ka 
Antal ,  Kanya  Pál ;  — növénytani szakból: Geren day József .  
Toe p l e r Tbe opb i l ;  az állattani szakból: F r i v a l d s z k y  Imre.  
Pe t ény i  Sa l amon;  vegytani szakból: Nendt vi ch Kár ol y .  
I r i nyi  J ános ;  természettani szakból: Jedl i k Ányos ,  Fa r ka s  
F e r e n c z ;  élettani szakból: F l ór  Fe r e nc  z, Dőlése hall  Gábor.

Eddig a budapesti kir. orvosegyesület szívességéből ennek 
termében tartá gyűléseit a’ társulat, melly szívességgel visszaélni 
nem akarván, első gondja vala a tisztviselőségnek saját szállást 
szerezni a társulat számára, mellyben tudományos működéseit 
akadályozatlanul megkezdhesse s gyakorlati próbatételeket tehes
sen, olvasdáját és gyűjteményét fölállíthassa s a körülményekhez 
képest egybegyülhessen.

Ez megtörténvén, meg is nyitá olvasó szobáját a társulat 
minden tagainak , ünnep- és vasárnapokat kivéve , dél előtt 
9 —12, délután 3 —6 óráig közhasználatra szolgálandó!, s hogy 
alkalom nvujtassék a társaknak a természettudományok legújabb 
találmányaival és elömeneteivel minél előbb megismerkedhetni, 
az eddigi meglevő legszükségesebb folyóiratok számát a pénztár 
állapotához mérve, újakkal szaporítani, kötelességének ismeré.

Kidolgozó a könytárnok utasítását, miszerint ő , a folyó
iratok megérkezvén, azokat az olvasda asztalára kitenni s mind 
addig közhasználatra ottan tartani köteles, míg új füzetek nem 
érkeznek. A régibb füzetek és könyvek nyugtatvány mellett ki
adatni rendeltettek meghatározott időre.

Könyvek kölcsönözteltek több tagtársak által az olvasó
terem számára, mellyek azonban csak helyben használhatók.

A másik út, mellyen működésének új életet törekedett adni 
a társulat , a szaki ülések tartásának elrendezése volt. A szakok 
közösen megegyezőnek, hogy naponkint egy szak tartand tudo
mányos tárgyú gyűlést, mellyben minden tag kivétel nélkül 
részt vehet, a gyűlés azonban a szak választmányi tagai elnök
lete alatt tartatik. Fölkérettek a szakbeli tag urak, szaktársaik 
közremunkálásra Araló fölszólítására, rendes jegyzőkönyv vite
lére, melly ek a választmányi vagy közgyűlésnek bemutatandók. 
Segéd-tagokat minden szak az ajánlkozók közöl tetszése szerint 
választ. Hogy pedig ezen gyűlésekben minél több tagok részt 
vehessenek, azok tartásának ideje és tárgya a helybeli tagoknak 
tudtára adatni határoz látott.
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M egmérettek végre a szakok, hogy a koronkint megjele
nendő természettudományi korszerű munkákat figyelembe tar
tanák s a czélzerüeket a társulat számára megszerzés végett 
ajánlanák; mi. hogy annál könnyebben és biztosan megtörténhes
sék. Em i eh G u s z t á v  úr a társulat bizományos könyvárusává 
kineveztelett. ki a korsajtó újdonságait közleni kötelességének 
ismeré.

Az ülési és vitatkozási rendszabályok kidolgoztattak.
Scontro készítetett, mellybe a teendők sorát a másod- 

titoknok bejegyzé.
Leérkezvén a n. mélt. kir. helytartó-tanácshoz intézett fo

lyamodásra kapott hátirat, mellyben a választandó pártfogó ki
jelölése , az alapszabályok új fölterjesztése, a pecsét és oklevél 
mintái bemutatása tétetett kötelességünké, ennek követköztében 
a társulat köz lelkesedéssel cs. kir. föherczeg I s t vá n t ,  — Cseh
ország főkormányzóját ohajtá a legmélyebb hódolattal megkérni 
a társulat pártfogására, s folyamodásának azon reá nézve leg- 
örvendetesebb eredménye lön, hogy ö cs. kir. föherczegsége 
május havában költ kegyelmes válaszában kegyesen kijelenté, 
miszerint czélunk az ő óhajtásaival is összhangzatban lévén, s a 
haza közjavára ö fensége ezen az úton is hatni óhajtván. társu
latunk pártfogását köz örömünkre kegyelmesen elfogadni mél- 
tóztatolt.

Szerencsések lévén pártfogót nyerni, alapszabályaink újon
nan átdolgoztattak, kijavítalak. mellyek a szükséges és kívánt 
mellékletekkel együtt a nagymélt* kir. helytartó-tanácsnak vég- 
képeni megerősítés végett benyujtattak.

Tudományos kirándulás rendeztetek. mellynek föczéljau 
a főváros környéke természettani megismerése tűzetett ki s az 
itt gyűjtött tárgyak a gyűjtemények szaporítására szolgáltak.

A tisztviselők számára utasítások dolgoztattak ki.
A folyóiratra nézve határoztatok, hogy határozatlan időben 

megjelenendő füzeteket adand ki a társulat, mellyekben munkálatai, 
a fölolvasott értekezések más czélszerü előadásokkal és tárgyakkal 
vegyítve jelenendenek meg.

Tudományos  működés :  A társulat tudományos műkö
dései közé tartoztak ez évben a következendők:

Tégla mutattaték be Nógrád-megyéből azon földnemmel 
együtt, melly a höséff minden fokát kiállja, s a vegytani-szak
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által megvizsgáltatván, kemenczék építésére igen alkalmatosnak 
találtatott.

Dol escha l l  Gá b o r ,  egri gyógyszerész Ad l e r  ur észre
vételeit olvasá föl a marmarosi virányról.

W ü r t z l e r  úr azezüsthalvag olvadéka állal,galvános berz 
útán történő ezüstözést mutatá be.

Dol escha l l  Gábor  Hevesmegyében tett föld- és növény
tani kirándulásáról tett jelentést.

P e t é n y i  S a l a m o n  úr értekezett az ez évben tett ma
dártani kirándulásáról, honunkban újonnan fölfedezett több ma
dárfajokat mutatván be.

D o l e s c h a l l  úr értekezett a juhok mételyéről (distoma 
hepaticum), métely-példányokat mutatván be.

N e n d t v i c h  K á r o l y  úr egy fejlődése első szakában levő 
embermagzatot mutata be, mellyet az élettani-szak vett tárgya
lás alá.

D o l e s c h a l l  ur egy 16 napos eb csontvázát mutatá be s 
értekezett fölötte.

S t u r m  S a l a m o n  ur értekezést olvasa föl a világos ka
maráról , több észrevételeket sorolván elő, mellyek az eddig 
ismertek fölvilágositására szolgálnak.

D o l e s c h a l l  úr a bögöly természetiratáról értekezék s 
boriélbe telt példányokat mutata be.

S a d l e r  J ó z s e f  egyetemi tanár úr növény-leirati fölol
vasást tarta a kétszikű növények évrétegeiröl, magyarázat tár
gyául bikfadarabokat véve föl, mellyek bensejében fametszések 
födöztettek föl.

D o l e s c h a l l  úr a szarvas marhák fogairól értekezék, 
mellyeket szinte lehet az életkor meghatározására alkalmazni.

S t u r m  úr górcsői mutatványokat tartott.
A K u b i n y i - f é l e  pályakérdések megbiráltattak.
A könyvtár gyarapítására Hammer smi dt  Fe r d i nand  

úrtól alapítványi töke fejében „ G e h le r’s phys i ka l i sches  
W ö r t e r b u c hu elfogadtatott.

Agass i z  „ N o m e n c l  a t o r  z o ol  o gi  c u sua, — Milne 
E d v a r d ,  B e u d a n t  és J u s s i e u  állat-növény-, és ásvány
tani iskolakönyve s egy górcső megszereztettek.

A pénztár gyarapítása tekintetéből Kubinyi  Ágost on úr 
„ Ma gya r o r s zá g i  m é r g e s  n ö v é n y e k “ czimü munkájára
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nézve azon kedvező szerződést tévé, hogy az említett munka 
800 példányát 4 forintjával árulván, az első 600 példányból 
bejövendő összeggel a szerző űr költségeit fedezendi, a 200 
példány pedig későbben a társulatnak szabad rendelkezés végett 
általadatott.

HARMADIK ÉV.

A társulat ezélát, alkatrészeit meghatározó, s ezeket rend
szeres összefüggésben tartó, a munkálatoknak irányt adó alap
szabályokat, oklevél tartalmát a társulat pecsété meghatározá
sával együtt a legfelsőbb helyre kegyes jóváhagyás végett be
nyújtván. a minden jó és szép iránt meleg részvéttel viseltető 
cs. kir. föherczeg István a társulat kérelmére hajolván, — öt, 
kinek magas befolyásától fölvirulása korszakának minél elébbi 
beköszöntését s munkálatainak országos méltánylását bizton vár- 
hatá, mint magas pártfogóját szinte bemutatván, s ezzel a ren
delkezési munkálatokat nagyobb részint befejezvén, minden erejét 
a tudományos működések előmozdítására irányozni törekedett.

A tisztviselők a választmányi tagokkal együtt hivatalukban 
meghagyattak azon változtatással, hogy a vegytani szakból I r i nyi  
János  helyett Boór  K á r o l y ,  az élettaniból Doleschal l  
Gábor  helyett L e n h o s s é k  J ó z s e f  urak választattak.

Ezen év első közgyűlése két korszerű s honi iparunkat 
különösen érdeklő vegytani kérdést tűzött k i, t. i. I. A fagy alfa 
(fligustrum vulgarej bogyóiban létező festőanyag természete és 
mennyisége meghatározandó, s végre azon mód, miszerint az a 
kelmék füstősére használható, előállítandó “ — 2. „Magyarországban 
a derczefűnek (fGypsophila L.J mellig gyökerében tetemes szap
pananyaggal bir, több faja bőven terem, czélszerü művelés által 
haszonnal szaporítható. Módszer adandó elő, miként állíthatni e 
fajokbul olly készítményt elő, mellig mint gyapjú-mosásra s egyéb 
házi czélokra alkalmatos szer, a viléigkereskedésben is használható 
legyen; határoztassanak meg azon hazai fajok, mellyek e czélra 
legalkalmatosabbak.u — Ezen pályakérdés dijául Sadl er  J ó z e f  
egyetemi tanár úr 50 pengő forintot volt szíves ajánlani.
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A Kubinyi-féle pályakérdésre beérkezett számszerint 13 
pályamunka, valamint a Schuster-féle is a társulat tagai által 
megbíráltalak.

A magyarországi hydrographia tekintetéből megbízatott egy 
választmány, hogy az előleges munkálatok kidolgozásáról gon
doskodjék.

A tisztviselők részletes utasításai választmány által kidol
goztattak.

S z i ge thy  segédtárs Sopron-, Moson- ésPozsonymegyékben 
pomologiai tekintetből tett útára segédkezeket nyujta.

A vegytani szaknak górvegytani- microchemiai-eszközök 
megszerzésére 100 p. forintott ajánlott.

A társulat iránti részvét naponkinti növekedtével tagai száma 
is szaporodván s az eddigi kisebb szállás nem felelhetvén meg 
többé a szükségnek , nagyobbat, czélszerübbet fogadott föl s 
pénztára körülményeihez képest legczélszerübben rendeztetett.

Hogy az olvasó terem, könyvtár, gyűjtemények minél sza
badabban s könnyebben használtathassanak, a gyüjteményőr 
szállással láttatott el.

Szaporodván a társulat levelezései, írásai és teendői, a 
titoknoki hivatal mellé egy Írnok fogadtatott.

Elhatároztatott, hogy évenkint egy névkönyv adassék ki, 
melly a társulat történetét, az alapszabályokat, a hivatalnokok 
névsorát, lakhelyük megnevezésével, a pénztár állapotát, ne
vezetesebb változásokat, a társulat tagai névsorát, a társulat mun
kálatai rövid elösorolását magába foglalja és minden tagnak 
küldessék meg.

Szerkeztessék egy tudományos folyóirat és határozatlan 
füzetekben adassék k i, mellyben a társulat története , eredeti 
becses értekezések, a szaktudományok időközben történt hala
dása, fölfödözések rendszeres szemléje, a természettudományok 
irodalmi körében újonnan megjelent kitünöbb munkák rövid bí
rálatai foglaltassanak.

A két éves tapasztalás bebizonyítván, hogy a szakbeli tagok 
hivatalos elfoglaltatásaik miatt, azon Ígéretüknek, melly szerint 
naponkint egy szaknak kell vala egybegyiilni, a legjobb szándék 
mellett sem tehetnek eleget, jónak látta a választmány, azokra 
vonatkozólag a fölállított szabályokat oda módosílani, hogy azok 
hetenkint csak egyszer, t. i. csütörtökön délután tartassanak. —
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A szakok hármával egyesüljenek még- pedig-a növénytani az állat
tani és élettanival; a természettani az ásvány- és vegytanival. 
Az előfordulandó tárgyak az azt megelőző kisgyülésen kijelöl
tessenek. A jegyzőkönyvek a kisgyülésen fölolvastassanak; a 
szükséges műszavak kidolgozására a szakok egyesüljenek.

Tudományos  működés.  Értekezések tartattak: Haber l e  
tanulságos életrajza S a d l e r t ö l .

Párisi asphalt-mintákat mutata be T o g n i o tanár.
A baracsi pusztáról Fehérmegyéből beküldött s a 1 a k f ö 1 d 

vegtanilag megvizsgáltatott.
Dr. Ma n d l  Párizsból górcsői mutatványokat tarta.
A Sashegy és Gellért közt találtatott mészsulyag-példányok 

meghatároztalak.
Gl ó s z  egy általa föltalált óltókészületet mutata be két fecs

kendővel s felőle értekezett.
L e n h o s s é k  a ferenczfürdői kova-fövenyet, mocsárvizet, 

beteges és egésséges vért, beteges nyált vett górcsői vizsgálataié.
Báró Ransonnet  és Gr aenzens t e i n  bánsági kamarai 

elnök által beküldött természettudományi tárgyakat fölvilágositá- 
sokkal bemutatá P e t é n y i .

• G l ó s z  egy szoba falában lelt óriási cseperke gombát mu
tata be.

NEGYEDIK ÉV.

A junius hava elsőjén tartott tisztújító közgyűlésben első 
elnökké : K u b i n y i Á g o s t o n ,  mások elnökké . - Bugá t  Pá l ;  
első titoknokká K o v á c s  S e b  e s t é n y  E n d r e ,  másod titok— 
nokká T ö r ö k  J ó z s e f :  — választmányi tagokká:

1) Az ásványtani szakból: P e c z V i l m o s ,  M i h á 1 k a 
An t a l ;  — 2) A növénytani szakból: Sadl er  J ó z s e f ,  G e r e n -  
d a y J ó z s e f ;  — 3) vegytani szakból: Ne n d t v i c h  K á r o l y ,  
B o ó r  K á r o l y ;  — 4 ) állattani szakból: F r i v a l d s z k y  l mr e ,  
P e t é n y i  S a l a m o n ;  — 5) természettani szakból : J e d l i k  
Á n y o s ,  V á l l a s  A n t a l ;  — 6) élettani szakból: A r á n y i  
L a j o s ,  L e n h o s s é k  J ó z s e f  választatlak.
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I n t é z k e d é s e k .  Leérkezvén a társulatot megerősítő leg
kegyelmesebb határozat, melly ekképpen hangzik:

„Nro 3544. Suam Majestatem Smam, medio alíissimae He- 
solutionis R. dd. 24 Aug. a. c. dementer editae, Statuta Societatis, 
fjuae sub nomine „Magyar Természettudományi Társulat,“ Pestini 
coaluit, in conformitate benignae Resolutionis de dió 2. Decembr. 
4842. emanatae modiftcata, penes approbationem delecti sigilli, 
nec non benignam concessionem usus tituli „Societatis regiae“ be
nigne ratihabere dignatam esse; relate verő ad Protector atum per 
Serenitatem Caes. Regiam, Dominum Archiducem STEPHANUM 
acceptatum, nullám plane occurrere reflexionem; pro facilitate 
dernum scriptum periodicum edendi, distinction recursion, penes 
productionem programmatis suo tempore exhibendum venire. — 
Ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico. Budáé die 8-va 
Octobris Í844. celebráló.“ Franciscus Eötvös Secretarius Locum- 
tenentialis.“

Sietett ezt a társulat a két hazával tudatni, s alapszabályait 
kinyomatván, azt minden tagának megküldeni kötelességének 
ismeré.

Csak úgy Ígérhetett azonban a tulajdon erejéből, minden 
külső ápolás nélkül útnak indult társulat, kitűzött czéljához leendő 
elérhetési biztos reményt, ha hogy az egyszersmind országos 
pártfogás alá is vétetnék; azért is nem mulaszlá el a Pozsonyban 
egybegyült országgyűlés alatt alázatos folyamodását benyújtani, 
hogy a társulatnak országos lörvényesítése által hazánk e rész
beni boldogitásához járulni méltóztassék, mi azonban ez alkalommal 
nem történhetett meg.

A társulat pecsété és oklevele elkészítése végett elhatározó 
intézkedések tétettek.

Ezek után legfőbb figyelmét a tudományos működésekre s 
azoknak terjesztésére forditá az igazgató választmány, mellyre 
a szak tudományos gyűlések munkálatain kívül, népszerű termé
szettudományi könyvek kiadását és terjesztését, a társulat tere
mében tartandó magány előadások rendezését és az évkönyvnek 
minélelőbb leendő kiadását látá a jelen viszonyokhoz képest leg
szükségesebbnek. Azért is a szakgyülések több rendbeli mun
kálatokkal megbízattak.

A népszerű munkák érdekében fölszólítanak a társulat min-



A TÁRSULAT TÖRTÉNETEI. 13

den tagai, azoknak kidolgozására és a választmányhoz leendő 
beküldésére.

A magány előadásokra nézve pedig minden lehető súrlódás 
kikerülése tekintetéből, hogy azok az eddig divatozó legfölsőbb 
rendelményekkel összeütközésbe ne jöjjenek, az határoztaték:

a) „Hogy azok az önkényt vállalkozó rendes tagtársak által 
tartassanak.

b) Az előadásokra termét, gyűjteményét, készületeit a tár
sulat általengedi.

c) A vállalkozó tagok azonban szándékukat a társulatnak 
elölegesen bejelenteni, előadásaik tervét és föltételeit vizsgálat 
végett bemutatni tartozzanak.

d) Az előadásokban, mint hallgatók, egyedül csak társulati 
tagok részesülhessenek.44

Az évkönyvekben kiadandó értekezések bírálat végett vá
lasztmányoknak kiadattak, s azoknak szerkesztésével a litoknoki 
hivatal megbizatott.

Az ásványvizek tárgyában működő választmány kitüzé 
munkálódása tervét, t. i. először is mind azt, mi eddig az ásvány
vizek körül tétetett és tapasztaltatott, mellyek részint nagyobb 
munkákban, részint egyes értekezésekben, részint a nyilvános 
könyvtárakban levő kéziratokban, részint a’ levéltárakban talál
tató hivatalos tudósításokban vannak letéve, összeszedni határozd.

Fölhívja a társulat minden lagait, hazánk minden, leginkább 
pedig hatósági orvosait, hogy a mennyire lehet, a honi ásvány
vizeket vizsgálódásaik tárgyává tegyék, tapasztalataikat, és ész
revételeiket pedig a bizottsággal közölni szívesek legyenek.

Hogy pedig ez a legczélszerübben történjék, a bizottság 
mind orvosi mind vegyészeti utasításokat dolgozand ki, mellyek 
külön rovatokra fölosztva, mind azt magukban foglalandják, a 
mit az ásványvizekről mindenek előtt tudni szükséges, u. m. a 
víz hol- és miben létét, jellemző vegyrészeit, és kitünöbb orvosi 
hatását.

Ha ezen az úton az országban létező ásványvizek tudomá
nyos lajstroma elkészül, csak akkor fogand a többi rendszeres 
munkálatokhoz.

A honunkban találtató kőszenek kipuhatolása, megszerzése 
és megvizsgálására szinte egy folytonosan működő bizottság 
neveztetett ki.
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S z i g e t h y  segédtagnak a gyümölcsök viaszmintázása 
megtanulhatására pénzbeli segítség nyujlatott.

A’ Schuster- és Sadlerféle jutalomra pályakérdések hirdet— 
tettek ki.

T u d o m á n y o s  m u n k á l a t o k .  A leérkezett pályakérdé
sek megbiráltattak.

S z ö n y i  P á l  a pesti zongoracsináló Sváb V i l m o s  által 
készített telluriumot mutatja be s értekezik fölötte.

H o r v á t h  A l a j o s  árvái uradalmi orvosiír által beküldött 
két légködarab megvizsgáltatott.

Az Ad v i n e n t  állatgyüjteménye meglátogattatok
L e n h o s s é k  J ó z s e f  a csehországi károly- és ferencz- 

fürdök üledékét megvizsgálá és eredményét górcsői mutatványok
kal fölvilágosítva elöadá.

S a d l e r  a légkövekről értekezett.
P e t é n y i  Erdélyben gyűjtött alattam tapasztalatait adta elő.
S z t a n o j o v i c s  általa készített galvanoplasticai képeket 

mutatott be.
R o s e n f e l d  a muraközi táj helyleirását olvasá föl.
Z ip  s e r  tanár 100 jeles oryctogeognosticus példányból 

álló gyűjteménye bemutattatok
B a l o g h  P á l  pályanyertes növénytani értekezése föl

olvastatott.
E r d é l y i  által Trencsinből beküldött cselenypéldányok 

megvizsgáltattak.
A r á n y i  L a j o s  a csontokrul ép-és kortanilag értekezett.
L e n h o s s é k  az általa a társulat számára kikészített majom 

csontvázról értekezett.
Ge r enday  a csörgőkígyó természettani leírását adta elő.
Re i s i n g e r  J ános  cs. kir. tanácsos a chinai theáról és 

annak a szőllővirág általi pótlékárul értekezett.
Tisztelt olvasó ! őszinte kitárjuk e rövid vázlatban mind azon 

eseményeket, küzdelmeket és működéseket, mellyek a társulat 
eszméje megpendítése óta lefolyt négy év alatt annak körében 
történtek. — Parányiságok ugyan ezek, ha kitűzött nagyszerű 
czélhoz méretnek, de ha gondolóra vesszük, hogy a lefolyt évek 
a létei és nemlétei közti küzdés évei valának társulatunkra nézve, 
s ha bele tekintünk azon viszonyokba, mellyek közt azok létre 
jövének, akkor méltó és érdemlett becsükben líinendnek azok
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föl előttünk. Mint a haza tudományos oltárára telt szellemi és 
anyagi áldozatokul kell mind azon fáradságokat tekintenünk, mely- 
lyek eddigelé a társulatban történtének. Ugyanis, ha azon rokon- 
keblüek névsorán végig tekintünk, többnyire ollyanokat fogunk 
ott találni, kik terhes hivatalok által vannak elfoglalva vagy kik
nek arczájok verítékével kelletik keresni mindennapi kenyerüket; 
s ezek azon időszakban járulának mind anyagi segedelemmel 
mind tudományos munkálataikkal a magasztos eszme kivívásához, 
mellyben még a leendő társulat alakíttatásának reménye is két
séges volt. A hon iránti szeretet, a tudományok iránti részvét 
valának a nemes rugók, s a szerény önérzet a fáradalmak egye
düli jutalma.

S midőn látjuk, hogy illy viszonyok között is az első évben 
1 8 4 1 ,80an, — a másodikban 1842, 86an, — a harmadikban 
1843. 73an, a negyedikben 1844. 98an, az ötödikben 1845. 
már 56an, — s igy összesen már 393an egyesülőnek a szent 
ügyet gyámolílani, bizton nézhetünk egy szép jövendő elébe, 
annyival inkább, mivel rendelkezési munkálatát már bevégezvén, 
ezután minden erejét a tudományos működésre központosíthatja 
a társulat, s a tagok számával pénzbeli jövedelme is növekedvén, 
anyagilag is többet áldozhatand.

Eddigi költségei a tagok által évenkint fizetett dijakból 
fedeztettek, melly az első évben olly csekély volt, hogy gyű
léseink helyéül a budapesti kir. orvosegyesület szívességéből 
annak szállását használánk. A másodévi bevétel volt 852 pf 16 
kr. pp.; — a kiadás 552 fr. 15 kr.; — a harmadévi 1306 fr. 
1 k r . ; a kiadás 1206 fr. 32 kr.; — a negyedévi 1359 fr. 29 
kr.; a kiadás 1162 fr. 39 kr.

Ezekután azonban, bízva tehetősebb polgártársaink min
den üdvöst pártolni törekvő nemes indulatába , reményijük, 
hogy pártoló tagainkban — mint már ezt a nagylelkű egri érsek 
Pirker László ö exja tettleg be is bizonyító, — mind meg annyi 
valódi pártolókat találunk, s igy képesekké tétetvén mind pénz
beli áldozattal az ügyet hathatósan elősegíthetni, mind jutalmakkal 
a munkálók buzgalmát élénkíthetni, a kitűzött czélnak és polgár
társaink várakozásának tellyes mértékben megfelelhetendünk.
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A MURAKÖZI ÉS HAGYMÁDFALVI ASPHALTOK VEGY
TANI VIZSGÁLATA ÉS SZÉTBONTÁSA. *)

I>r. WEIDTVICH KÁROLITÓL.: v m . ...
I. M uraközi asphalt.

>
Ezen név alatt jön elő Maslawinán, Muraköz félszigetén 

egy ásványi állomány, melly kiiltekintetre nézve más tartomá
nyoknak úgynevezett ,hegyi k á trá n y á h o z  nagyon hasonlít.

Ez fekete, puha, kövér, a’ testeket befenö, ragadós anyag, 
szaga saját nemii; egész tömegén különféle életmüves anyagok 
vonulnak át, mellyek alkotása még világosan kivehető, és részint 
a test föállományával áthatvák, s nagyobbrészt szenesülvék, ré
szint pedig eredeti sajátságainkban olly kevéssé látszanak meg
változva lenni, hogy többnyire minden ismertető jellemeik vilá
gosan kivehetők. Pontosabb vizsgálatnál ezen anyagban fa- és 
kis faág-darabok találtattak , mellyek nagy részt olly porhanyók 
voltak, hogy az újak közt könnyen szétmorzsoltathattak; talál
tatlak továbbá szenesült falevelek, robarak szárnyai sat. annyira, 
hogy az egészet úgy tekinthetni, mint ez anyag föállományának 
különböző életmüves és életmüllen alkatrészekből álló keverékét.

*) Ezen koszorúzott pályamunka a k. in. természettudományi társulat által 
július 5kén 1842. kitűzött vegytani pályakérdésre érkezett b e , melly 
ekképen szólott:

Vizsgáltassanak meg a muraközi és hagymádfalvi asphaltok 
vegytanilag , különös tekintettel a technikára.“



VEGYTANI PÁLYAMUNKA. 17

— E szerint a tömeg- nem mindenütt egyenszerü, miután némelly 
részein, hol a főállomány tűlnyomóbb, puhább, ragadósabb és 
nagy zsír-fénnyel tündöklő, más helyeken ellenben szilárdabb, 
morzsolhatőbb és földesebb.

Ez állomány fajsulya (pond, spec.) három különféle kísér
let által határoztatott meg.

Az első kísérlet alatt veszített 60,531 sulyrész, lepárolt vízben 
15° C. mellett 40,969et. Ez megfelel 1,477 fajsulynak. A második 
kísérlet alatt veszített 94,500 sulyrész 60,500at. Ez megfelel 
1,562 fajsulynak; a harmadik kísérletben veszített48,468 suly
rész 32,312őt, s ez megfelel 1,500 fajsulynak.

Az előbb mondottakból könnyen kimagyarázhatni ezen 
három határzal közti különbséget, miután azon anyagot nem 
tekinthetni egyenszerü egésznek, hanem különböző arányokbani 
keveréknek. Ha azonban közép számítást alkatunk azokból, akkor 
a muraközi úgynevezett asphalt 1,513 fajsúlyúnak tartathatik.

Vegybontási vizsgálat.
Minthogy a vegybonlás alá jövő állomány különböző élet- 

műves és életmütlen anyagoknak egyenetlen keveréke, nem ké
pes az ember némi bíztossággaltöbb kísérletekben hasonló ered
ményekre jutni, mihelyt a vizsgálandó mennyiséget többféle 
helyekről vesszük. Én tehát, hogy csak némileg hasonló ered
ményt nyerhessek, elövevén a vizsgálatra kezem alatt levő 
mennyiséget, azt egy mozsárban a mennyire lehetett egyenlő 
péppé törtem össze, ebből 4,137 részt egy kis érenycsészében 
borszeszláng fölött megmelegílettem. A tömeg ekkor olvadni 
kezdett és forrásnak indult, büdös göznemeket eregetvén ki, 
mellyek mindjárt meggyuladván, magas, kormos lánggal égtek; 
a veszteség 2,705 részt tett. A hátra maradt szenes maradvány 
szabad lég hozzájárultával a szénnek tellyes elégéséig izzitatotl 
és elvesztett súlyából 0,365 részt; hátra maradván 1,067 suly
rész földes tömeg. Ennélfogva az anyag 100 részben 74,22 illő 
és éghető, 25,78 tűzálló földes részekből áll.

Száraz útoni lepárolás alá bocsátva, mialatt a hévmérséklet 
fokonkint növekedett egész az izzó hőig, eleinte egy kevés 
víz párolódott le , melly az állományhoz keverve volt. Ezután 
igen büdös éghető gőzök kifejlődése mellett valamelly sár
gás , később vörösülő folyadék, melly nagy részt kozmás olaj-

2
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ból állott. A szenes maradék 100 részből 40et nyomott; követ
kezőleg- a száraz útoni lepárolás alatt 60at veszített.

A forró víz belőle mitsem old föl, csupán meg-puhult benne 
az anyag- s a vízgőzöknek igen kivehető pézmaszaguk volt. Hosz- 
szabb ideigi főzés alatt a víz fölületén sárga olajnemü cseppek 
jelentek meg, mellyek a víz meghűltével szilárdabb állományt 
(Consistenz) nyertek.

Víztelen borszesszel több ideig pálítatva, a szesz egy kissé 
sárgára festetett, bizonyos gyantanem csekély mennyiségét von
ván ki az anyagból.

Letisztázott (rectificirt) kőolaj 3,718 részből 2,231 r. igen 
könnyen oldott föl. A jól kimosott maradvány földnemü anya
gokból állott, mellyekhez némi növenyrostok voltak vegyülve. 
Tehát a kőolaj tökéletesen föloldá az anyag fő alkatrészét, és a 
földnemü maradékon kiviil sem szenes sem más valamelly anyag 
nem maradt oldallan. A kőolajt lepáriám az oldatból, ezután sza
bad légen gyönge meleg segélyével mind addig gőzöltem, míg 
csak a kőolajból valami elszállott. Az oldat maradéka szörpsü- 
rűséggel biró sötét-fekete szinü tömeg vala, melly a víznél kön
nyebb, s égényben (Aether), valamint letisztázott terpetin s más 
illő olajokban tökéletesen föloldható volt; de a víztelen borszesz 
belőle semmit sem oldhatott föl.

Más új mennyiséget, 2,521 r. letisztázott terpelinolajjal 
pálítoltam; az oldatlan maradványt leszűrtem, és ezután mind
addig mosám, míg a terpetinolaj róla színtelenül folyt le. A 
megszárított maradvány 0,890et nyomott s külső tekintetére 
szinte ollyan volt, mint a kőolajban föloldás után hátra maradt ré
szeké. Ezen maradványban a földnemü alkatrészeken és némi 
növenyrostokon kívül találkoztak itt is némi robarrészek; de sem 
szenesült, sem más valami a föloldott anyag állományához lénye
gesen tartozó alkatrészeket nem lehetett fölfedezni, következőleg 
ezen anyag fő alkatrésze a letisztázott terpetinolaj által szinte 
tökéletesen föloldatott, mellynek mennyisége ezen kísérletben 
1,631-et tett. Az oldatból a terpetinolajt szinte' lepáriám, de erre 
valamivel nagyobb és hűzamosb hévmérséklet kivántatott a ter
petinolaj utolsó részecskéinek eltávolítására, mellyek az anyag
hoz makacson kapcsolódtak. Azonban a terpetinolaj elpárolása 
utáni maradék tulajdonaira nézve épen ollyan volt, mint a kőolaj 
utáni, azon különbséggel, hogy ez a borszeszhez, mellyel pálí-
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tatott jobban látszott hajlani, minthogy ezt sötétebbé festette. 
Ennek oka kétségkívül abban áll, hogy a borszesz az anyaghoz 
még mindig hozzá kapcsolva volt terpetinolajat, és ezzel együtt 
a benne föloldva levő anyagnak is egy részét magába fölvette.

Az égény ezen anyagra nézve szinte kitűnő oldószer
nek mutatkozott. Ez 3,572 résszel pálítatva, tüstént sötét
barna szint öltött magára, és nehányszori fölrázás után igen*rö- 
vid idő alatt magába vett minden föloldható részt. Az oldat egy 
szűrön bocsátatott át, és a hátra hagyott rész új égény segélyével 
mind addig pálítatott, míg csak ezt róla egészen színtelen álla
potban nem lehetett letölteni. A maradvány megszárítva megmé
retett. Súlya 1,345 volt, s igy az égény 2,227 részt oldott föl. 
A maradék egészen hasonló volt az előbbenihez, sem a kőolaj, 
sem a terpetinolaj nem volt képes belőle még valamit föloldani. 
Az oldatból lepárolva lön az égény, és utolsó részecskéi szabad 
légen gözöltettek el. A maradék minden sajátságaival birt az 
elöbbeninek, ezt a terpetin- és kőolaj tökéletesen föloldá, és a 
víztelen borszeszt is kévéssé feketébb szinre fösté.

Mind ezen kísérletekből kiviláglik, hogy a muraközi asphalt 
név alatt vizsgálat alá bocsátott kátránféle anyag sajátnemü, 
égény, terpetin-és kőolajban, valamint különféle másilló olajok
ban föloldható, és több életmüves és életműden alkatrészekből álló 
keverék, mellyek mint nem-lényeges vegyrészek nagyon külön
böző arányban foglaltatnak benne. Ezen életmüves és élet
műden alkatrészeket további vizsgálat alá bocsátani tellyességgel 
szükségtelennek találám, miután azok, mint azon úgynevezett 
asphaltnak nem lényeges vegyrészei, benne igen változékony 
arányban foglaltatnak, következőleg mennyiségi vegy-kutatásuk 
minden haszon nélküli lenne, sőt ennek alkatrészeihez sajátkép 
nem is tartoznak. A vizsgálódásnak pedig nem is lehet czéla a 
történetes alkatrészeket kinyomozni, hanem a főanyagnak tulaj
donait kifürkészni s meghatározni , melly ezen úgynevezett 
asphaltban foglaltatik, és számára kimutatni azon helyet, hová a 
vegytani testek rendszerében tartozhatik.

A muraközi úgynevezett asphaltnak lényeges és föalkalrésze 
az, mit az égény, terpetin- és kőolaj fölold; és csupán az ér
demel pontosai)]) vizsgálatot. — Miután ezt az égény minden ma-
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radvány nélkül föloldja, már előlegesen is bebizonyult, hogy ez 
asphal t  nem lehet. A valódi asphalt ugyan a terpetin- és kő
olajban , valamint csaknem minden illő olajokban tökéletesen föl- 
oldható, de az égény valamelly sajátnemü anyagot oldatlan hágy 
hátra, mellyet Bouss i ngaul t  az asphalt főanyagának tart és ezt 
Asphal t énnek mondja. Ez anyag egészen hiányzik a muraközi 
asph^ltból, mert az égény az életműden és némi életmüves anya
gok maradványit kivéve, mindent fölold. Egyébbiránt ásványtani 
tulajdonságai is egészen elütnek a valóságos asphaltéitól.

Hogy a főanyagot elegendő mennyiségben előállíthassam, 
terpetinolajbani tömény oldatából az olajnak nagyobb részét le
pároltam, és az ennyire töményített oldatra jelentékeny víztelen 
borszeszmennyiséget töltöttem. Ez egyesült a terpetinolajjal, és 
a fóloldott anyag oldatából kivált. Az oldatot letöltém a kivált 
anyagról, s ezt új borszeszmennyiséggel mosám ki mind.addig, 
mig az egészen színtelenül folyt le róla. A hátra maradt anyag 
fekete volt, összeállása ollyan, mint a sűrű folyós olajé, szaga 
sajátszerü, a tiszta víz fölületén úszott s igy ennél könnyebb 
volt. A terpetinolajnak puszta lepárolása által az anyagot eredeti 
tisztaságában nem állíthatni elő, mert mindég félhetni, hogy a 
terpetinolajból, mellynek részét mohón visszatartja, valami hátra 
marad, vagy ha a terpetinolajnak legutolsó parányait is ki akarjuk 
űzni, ezzel egyszersmind részletesen a mondott anyag illó alkat
részeit is kiűzzük. Ellenben tisztán lehet ez állományt előállítani, 
bár összeállása nagyobb is , ha az asphaltot égényben föloldjuk, 
és az oldatot elgőzöljük, mialatt igen alacsony hőfok mellett is 
könnyen eltávolítható még csak utolsó nyoma is az égénynek, és 
az érinteti anyag tisztán hátra marad.

Tiszta vízbeni főzés által is, bár csekélyebb mennyiségben, 
és alkalmatlanabb módon, tisztán előállíthatni ez anyagot. Ez eset
ben az a víz fölszínén szedődik össze sűrű folyós olaj alakban, 
melly ha meghűl, nagyobb összeállást vesz föl.

Azonban ez anyag tökéletesen tiszta állapotban jő elő mura
közön, s ugyanazon helyen az úgynevezett asphalttal nagy men
nyiségben, f eket e  hegy  olaj  (schwarzes Bergöl) név alatt, és 
miután ebből a vizsgálatra nem kevés mennyiség volt birto
komban, többnyire minden következő vizsgálódásimat a muraközi 
természetes hegyolajjal *kezdém meg, melly ugyan minden tulaj
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donaira nézve azonos a terpetinolaj és égény által levált és a 
borszesz segélyével lecsapolt úgynevezett asphalttal, attól, mint 
a vegybontás megmutatandja, egyedül csak nagyobb élenytartalma 
állal különbözvén.

Ez tökéletesen fekete, sűrű folyós, olajnemü, saját szagú 
folyadék; vékony rétegekben világosság felé tartva sárgás 
barnának mutatkozik, magasabb hőfok alatt higabb folyós lesz, 
s a kézhez s más tárgyakhoz igen hozzá ragad. Fajsulya-+-16°C. 
mellett 0,936, következőleg-könnyebb mint a víz, és igy annak 
színén föliiluszik. Égény, terpetin- és kőolajban igen könnyen 
és tökéletesen föloldatik, s az oldatból borszesz segélyével viszont 
lecsapalhatik.

A fekete hegyi olaj elemi vegybontása.

Hogy ezen anyag vegyészi sajátságairól minél inkább meg
győződhessem , azt elemi vegybontás alá vetettem.

Az anyag csak széneny (Kohlenstoff), köneny (Wasserstoff) 
és kevés élenyből (Sauerstoff) áll; minélfogva vegybontása lég
savas rézélegböl (salpetersaures Kupferoxyd) készült tiszta réz- 
éleggel (Kupferoxyd) vitetett véghez, a Liebig életmüves vegy- 
bontásában előhozott szabályok szerint.

0,362 gmm. hegyi olaj rézéleggel pontosan összekevertetvén, 
egy üveg égetöcsöben (Verbrennungsrohr) tökéletesen elégetett. 
A képezett víz mészhalvag-csöben (Chlorcalciumrohr) a szénsav 
pedig hamélegkészületben (Kaliapparat) szívatott föl. A képezett 
víz mennyisége 0,375; a szénsavé pedig 1,080 gmm. volt.

De 0,375 gmm. víz megfelel 0,041 könenynek és 
1,080 gmm. szénsav 0,299 szénenynek;

0,340
tehát az éleny mennyisége 0,022 fog lenni

0,362
Ez tesz 100 részben:

találva parány kiszámítva.
széneny 82,60 =  18 = 1352,16 — 82,48
köneny 11,32 =  30 = 187,20 — 11,42
éleny 6,08 = ' 1 = 100,00 — 6,10

100,00 1639,36 100,00
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Ha ezen hegyi olajból egy részt görebben (Retorte) sok 
vízzel lepárolás alá bocsátunk, a vízzel együtt sajátszerü, illó, 
átható szagú olaj megy át, mellynek sárgás barna színe van. Is- 
inéti letisztázás (Rectification) által tisztábban és világos sárga 
színnel előállíthatni; de illy módon belőle csak csekély mennyi
séget nyerhetni, mivel azt a bátrán többi alkatrészei igen maka
cson visszatartják, különben is csak a forró vízénél sokkal ma
gasabb hőfoknál űzhetni ki belőle. Azért is ezt az olajat a hegy- 
olajbol magából próbáltam nagyobb mennyiségben lepárolás által 
előállíthatni. E czélból egy kis üvegcsőbe körülbelől egy és fél 
obon hegyolajat tevék, és higanyfürdö fölött lassankint mele
gítőm föl a forró víz hőfokáig, melly foknál több ideig megtartám; 
de néhány csöpp tiszta vizen kívül, melly a hegyolajhoz lehetett 
keveredve, mi sem párolódott le. Magasabb hőfokot hozék tehát 
elő, lassankint egész a -t-180° C-ig melegítvén a görebet. Ek
kor a göreb nyakán mutatkoztak olajnemü vonalak, mellyek 
sárga csöppekben egyesülve mentek át a szedőbe. Ezen hőfokot 
néhány óráig változatlanul megtartám, mialatt azonban alig pá
rolódott le egy nehezék. Ezután egész -M£00° C-ig magasbitám 
a hőfokot s ekkor valamivel gyorsabban történt a lepárolás; végre 
300 s több fokig emelőm a meleget, mialatt azonban a lepárolt 
folyadék kevéssé zavaros lett és sötétebb szint vett föl. Ismételt 
lepárlás után ezen folyadékot ugyan tisztán, de vöröses-sárga 
színnel nyerém. Azon magas, a higany l^rrpontját majd nem el
érő hőfok ellenére, melly ezen olaj utolsó részecskéinek a többi 
részektöli elválasztására szükséges volt, még sem jött forrásba 
a tömeg, sőt csak egy hólyagocska sem mutatkozott a csendes 
fölszinén, mi elég bizonysága annak, miszerint ezen lepárolás által 
levált olaj nem bomlási termény (Zersetzungsproduckt), hanem 
valódi válmány (Educt), melly a kátránban mint illyen már lé
tezett, s abból változatlanéi elválasztatott. A mennyiséget, melly 
ez olajból a kátránban foglaltatik, véleményem szerint bizonyo
san meghatározni nem lehet, minthogy 12 órai folytonos lepá
rolás folyama alatt sem választathatott ki minden olajmennyiség 
a másfél obonnyi anyagból, és a hőfokot olly lépcső szerint 
kellett emelni, mint az olaj párolódása előbbre haladt, annyira, 
hogy egész hihetőséggel azt állíthatom, hogy ezen olaj utolsó 
részecskéinek elűzésére olly magas hőfok kívántatik, melly alatt 
maga az anyag is fölbomlást szenvedendne.
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Ezen olajnak következő sajátságai vannak: színe világos 
sárga, a világosságra kitéve homályosabb lesz, egy kissé opál- 
zódik, íze gyönge, kellemetlen, szaga igen erős, átható, kelle
metlen, melly azonban különbözik a kozmás olajétól; égényben, 
terpetin és kőolajban, valamint többnyire minden kövér és illó
olajokban könnyen oldható, de vízben és víztelen borszeszben 
nem oldatik fel; -+-16dik C foknál0,899 fajsulyt mutatott s csak 
a higany forrpontján jött forrásba. Ha másodszori lepárolás alá 
bocsátatik, színe homályosabb lesz, és az annál inkább történik, 
minél magasabbra volt emelve a lepárolásra használt hőfok. Azért 
is a kátránból először lepárolt olaj legvilágosabb színű, a később 
lepárolandó részek pedig mindig homályosbakká lesznek. A faj— 
súlyra is történik némelly változási különbség, mialatt a későbbi 
lepárolás alatt átment csöppek az elsöbbi lepárolás terményeibe 
hullva, mint fajsulyilag nehezebbek, alásülyednek.

Ezen olaj elemi vegybontása.

Nem találám érdektelennek, miszerint ezen olaj elemi vegy- 
bontásátis megkísértsem, hogy ennek tulajdoniról és alkatrészei
ről magamnak pontosabb meggyőződést szerezzek.

A vegybontás az előbb előadott mód szerint vitetett végbe, 
0,388 gmm. olaj tiszta rézéleggel egy üveg égetöcsöben elégetve 
adott 0,426 vizet és 1,227 gmm. szénsavat.

De 0,426 gmm. víz megfelel 0,0473 könenynek; és 
1,227 gmm. szénsav 0,3393 szénenynek

0,3866
. ' s*

Ezen kísérlet által föltalált mennyiségek az elővett szük
séges javítás után 100 részben adnak 

szénenyt 87,93 
könenyt 12,07

100,00
A mi a Bo u s s i n g a u l t  által kivitt vegybonlással pontosan 

megegyez, ki ezen olaj 100 részében talált 
szénenyt 88,5 
könenyt 11,5
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Ezen arány tehát megfelel:
10 parány szénenynek =  764,37
16 ,, könenynek =  99,84

1 par. petrolén C'« H'« =  864,21.
Ebből kiszámítván az alkotó részeknek 100 részbeni ará

nyát nyerünk szénenyt 88,45
könenyt 11,55

100,00
Ebből tellyes biztossággal követközik, hogy ezen olaj a 

Bouss i ngau l t  által lepárolás alá vetett,alsó rajnaidepartement- 
beli Beche l b r unbó l  hozott hegyi kátránból nyert olajjal, mel- 
lyet ö pet rol  énnek nevezett, minden tulajdonaira nézve töké
letesen megegyezik. 0 ezen ilíó olajat úgy tekinti, mint minden 
hegyi kátránnak alapanyagát, vagy fő alkatrészét, és hogy ez 
nem egyéb az asphalténnek, vagy az asphalt föalkatrészének a 
mondott olajbani oldata. Ebből továbbá kétségbe hozhatlan bi
zonyossággal világlik k i , miszerint a Muraköz félszigetében 
előjövő hegyolaj valódi hegyi kátrán és a B o u s s i n g a u l t  
által vizsgált s Bechelbrunnálelöjövővel tellyesen ugyanazonos, 
mellyel is ez összeállását, fajsulyát s a belőle nyert illó olajat 
tekintve tökéletesen összevág. E szerint a vegybontás alá vett 
állomány nem asphalt, hanem az ott előjövő több vagy kevesebb 
idegennemü életmüves és életmütlen anyagokkal kevert hegyi- 
kátrán, és mivelhogy a földköri lég hatása által a hegyi kátrán
ból nagyobb mennyiségű asphal t én képződött: innen van na
gyobb összeállása.

Ezen sűrűbb összeállásu hegyi kátránból már Iepároíás után 
nem választathatik el azon jellemző olaj, bármilly kezelés alá 
vegye is ezt az ember; de ezért épen nem áll e körülmény el
lent, hogy ezen anyagot ollyannak ne vegyük, miilyennek én 
tartom; annál is inkább, minthogy e körülmény oka annyira vi
lágos. Ugyanis, ha a hegyi kátránt lepárolás alá vetjük, már 
-+-140°C-nál főni kezd, belőle göznemü alkatrészek fejlődnek ki, és 
valamelly büdös kozmás olaj megy át a párlón.Ez mutatja, hogy 
a benne foglalt életmüves anyagok már azon hévmérséklet alatt 
szétbomlanak, hol az olaj még nem ment át, s ez által az olaj 
nyerését megakadályozzák. De ha terpelinolajban történt a föl
oldás és az oldatnak borszesz általi lecsapása mellett elválasztjuk
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ezen életmüves anyagokat és a levált tiszta hegyi kafránt lepárolás 
alá vetjük, könnyen nyerhetővé lesz a petrolén ebből is mint a 
természetes hegyi kátránból.

Ezen, égény állal az úgy nevezett asphaltból kivont tiszta 
kátrán szinte rézéleggel vegybontás alá vettetett. Az alkatré
szek benne következő arányban találtattak.

0,313 gmm. kátrán tiszta rézéleggel a fenemlitett mód sze
rint tökéletesen elégetett. A nyert viz 0,312; a szénsav pedig 
07,93 gmm-ot nyomott.

0,312 viz megfelel 0,034667 könenynek
0,973 szénsav 0,226736 szénenynek

0,261403,
tehát az éleny mennyisége 0,0516 fog lenni

0,313003.
Az 100 részben tesz 72,45 szénenyt 

11,07 könenyt 
16,48 élenyt.

100.00.

A muraközt hegyi káb ámnak műipari hasznáilata.
Miután ezen kátrán két különböző alakban jő elő, mel- 

lyekben mindenike más müipari czélra fordítható: illőnek talá
lom mindkettőnek használhatását különösen leírni.

A sűrűbb hegyi kátrán müipari használata csupán e két 
tárgyra vonatkozik:

1) Használtathatik a városok utczái s más térek (járdák) ki
rakására , melly czélra az újabb időben a lulajdonképi asphaltot 
kezdék használni.

Illy haszonra a természetes asphaltot poralaku anyagokkal 
(homokkal, apró kövecskékkel) tűzön olvasztják össze, a meg
olvadt tömeget kiöntik, és hogy ennél nagyobb összeállást és 
szilárdságot adjanak neki, durvább kavicsos homokot vernek be. 
Ez anyag ha meghűl, igen erős tömeggé keményül, melly azon
ban annyi szívóssággal b ir, hogy könnyen meg nem repedezik. 
— Ezen tulajdonsággal, miszerént t. i. poralaku testekkel ke
verve , szilárd tömeggé merevül, nem bir a muraközi hegyi kát
rán, habár milly, és bár mennyi más anyagokkal olvasztatik 
is össze. — Ha ezen anyagokból sokat veszünk hozzá, összeállá-
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sát egészen elveszti, törékennyé lesz, és erős összeállást nem 
nyerend. Ha kevesebb anyagokat veszünk hozzá, úgy mindig 
puha és ragadós marad. Én mégkísértém a kátránba porrá tört 
égetett meszet, homokot, kőszenet, s a háromnak keverékét be
olvasztani, de mindég hasztalan, kedvező eredményre soha sem 
jöhettem. Csak hamar átlátám, hogy e kátrán e czélra nézve a 
valódi asphalt helyét soha sem töltheti be. — Igyekeztem te
hát egy olly testet föltalálhatni, melly a kátránhoz csekély men
nyiségben vegyítve, az asphalt e részbeni tulajdonságának hi- 
ánnyát kipótolandná. A fehér szurkot e részben legalkalmasabb 
testnek találám, de egyszersmind tapasztalám, hogy illy czélra 
az égetett mész éppen nem alkalmazható; mi a keveréknek 
a meghűléskor nagy szilárdságot kölcsönöz ugyan, de több na
pok elteltével olly tulajdonságot vesz föl, mint az 1-sö szám 
alatti példány *) mutatja, melly is 3 r. szurok, 6 r. kátrán, 4 
r. mész, és 14 r. kőszénből áll. ügy találám, hogy a finom por
rá tört kőszén és futó homok, melly ek a hegyi kátránnal és szu
rokkal változó arányban összeolvasztatnak, leginkább felelnek 
meg a czélnak. — A másodiktól a 8-dik számig különböző ke
verékek eredményeit mutatják. A második számúban 2 r . kátrán, 
1 r. szurok, és 4 r. kőszén foglaltatik. A tömeg a kátránnak 
igen nagy mennyisége miatt lágynak látszik. A 3-dik számúban 
1. kátrán, 1. szurok és 4 kőszén van. — A 4-dik számúban 1. 
kátrán, 2 szurok és 8 homok. Az 5-dikben 1. kátrán, 2 szurok, 
3 kőszén és 1 homok. A 6-dik számúban 1 kátrán, 2 szurok, 4 
kőszén, 2 homok. A7dik számúban 2 kátrán, 4 szurok, 7 kőszén, 
3 homok. — A 8-dik számúban 2 kátrán, 4 szurok, 4 kőszén, 
és 8 homok foglaltatik.

Mind ezen próbatestek, ha megmelegitetnek, könnyen önt
hető anyagot adnak, melly meghűlte után igen megkeményül. 
Igaz ugyan, hogy az útcza és járdák fedésére megkivántató ke
ménységűk tán nincsen, mi ugyan (a hegyi kátrán tulajdonsága 
miatt) soha einem érhető; **) — de ha durva bányavirág-ho
mokkal vegyíletnek, nagyobb összeállást nyernek. Ellenben a 
vizet egyik sem bocsátja át.

*) Az egyes próbák a munkához mellékelve valának.
**) Később, Boór  dr. által tett kísérletek azt mutatták, hogy a kátránnak 

megkivántató szilárdságot adhatni, ha kevés barnalaport (Braunstein) adunk a 
keverékhez.
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Z) A szilárdabb muraközi hegyi kátrán világító gőz elő
állítására fordítható, és e czélra pótolhatja ez az olaj vagy más 
kátrán hiányát. Belőle jelentékeny mennyiségű igen jó , tiszta 
fénnyel égő gőzt nyerhetni, a nélkül, hogy szükség lenne azt 
előbb megtisztitni. Hogy a belőle nyerhetendö gőz mennyiségét 
kitudhassam, 85 szemernyit egy hosszúnyakú üveg lombikban 
hirtelen nagy hőfoknak tettem k i, és végre ezt egész a lombik 
izzásáig emelém föl. Az anyag tüstént főni kezdett, mialatt gőz
fejlődés történt, egyszersmind sárga kozmás olaj néhány csep- 
pei párolódtak le. A hevítést mind addig folytatóm, mig csak gő
zök fejlődtek ki. A szenes maradvány 34 szemért tett. A nyert 
gőznek egész mennyisége 806 köb centimétert tett, és meggyuj- 
tatva szép tiszta lánggal égett, úgy hogy ezen test a legjobb kő
szénnél is sokkal többre becsülendő, teldntetbe véve a nyert gőz
nek mind mennyiségét, mind pedig minőségét. Eszerint 1 0 0 sze- 
mer illy anyag 948 köb centim, vagy 51,9. bécsi köb hüvelyk 
világító gőzt szolgáltat.

A folyékony hegyi kátrán (az úgy nevezett muraközi hegy
olaj) pedig következő használatra fordítathatik:

1) Csekély mennyiségű szurokkal összeolvasztva, külön
féle tárgyak beszurkolására használtathatik, mint a hajóknál kü
lönösen szokásban van, hogy azokba a víz be ne szivárogjon, 
a fát a rothadástól meg óvja stb. — Bár a kátrán szabad légen 
magában is megszárad, de mégis több héti idő kívántatik arra, 
ellenben egy kevés szurok hozzáadásával szivosabb lesz az anyag 
és mázként kezelhetővé, valamint hamarább is megszárad, a 
nélkül hogy hajlékony és ragadós sajátságát egészen elvesztené.

Z) Ha a folyékony hegyi kátránt zsíros olajjal, disznó zsír
ral, sőt ha faggyúval is illendő mennyiségben összeolvasztják, 
igen jó kenöszere lesz a gépeknek, mint azt jelenleg is az ot
tani tájak paraszt lakói már régóta szekérkenöcsnek használják. 
Végre.

3) Gözvilágitásra is, valamint az elöbbeni, használható, 
mellynél ha czélszerü készületekben kezeltetik, több és jobb gőzt 
szolgáltat.



28 VEGYTANI PÁLYAMUNKA

II. H a g y m á d  fal  vi  a s p h a l t .

Ezen név alatt a természettudományi társulat által vegybon- 
lásra szolgáltatott anyagnak színe sötét-barnás fekete, puha, ra
gadós, könnyen morszolható, — szaga sajátszerü, a murakö
ziéhez hasonló de sokkal gyöngébb, ize eleintén épen nem érez
hető hanem csak hosszabb idő után ízlik valamennyire, szagára 
emlékeztetöleg. Az anyag egész tömegében csillámló pontokat 
mutat, a belé nagy mennyiségben kevert futó homok részektől 
származókat.

Ezen anyag fajsulya két különböző kísérlet szerint kö
vetkezőleg mutatkozott:

49,625 rész vízben elvesztett 28,750. Ebből 1,726 faj— 
súly jött ki. A második kísérlett alatt 33, 375 elveszített a víz
ben 18,375-öt ez 1,815 fajsulynak felel meg. Itt is jelenté
keny különbséget találunk, mellyet hasonlóan épen azon forrás
ból kell származtatnunk, mellyböl származtatok a muraközi as
phalt fajsulyai közti különbségeket, t. i. azon körülményből, 
hogy ez anyagot is különféle idegennemü alkatrészek keveréké
nek szükség tekintenünk, és hogy fajsulyának is azon arányban 
kell változni, a miilyen különböző arányban a keverék részek je
len vannak. A két fajsuly számából kijövő középszám 1,770.

Vegybontási vizsgálat.
100 részt egy lapos érenycsészében borszeszlámpa fölött 

melegítettem föl. Eleintén nyilvános pézsma- szagu göznem szál
lott föl, melly a lámpa lángjánál tüstént meggyűlt, és magas, 
kormosodó lánggal égett. Szenes maradéka 15,124-el keveseb
bet nyomott. Ezen maradvány szabad lég hozzá járulta mellett 
mind addig volt izzásnak kitéve mig minden szén tellyesen meg 
nem égetett. Ekkor súlyából 2 ,562-öt veszített. A meg nem égett 
maradék finom granitnemű futó homok volt, és 82,314-et nyomott.

A száraz utoni lepárolás itt is ugyan azon mód szerint tör
ténvén, mint a muraközi asphaltnál: ez is szintén azon terménye
ket adá.

A forró víz mit sem oldott belőle föl. A tömeg csupán egy 
kissé meglágyúlt, a nélkül, hogy valamellyik alkatrészei közöl 
elvált volna tőle; de a vízgőzök épen azon saját pézsma- szagot 
árulák el, mint fönebb a muraközi kátránnál megjegyzém. A viz-
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télén borszesz ebből is, mint a muraköziböl, valamelly saját- 
szerű gyantanemnek igen csekély mennyiségét oldá föl, melly 
annak hasonlóan sárga szint kölcsönözött.

Ellenben a letisztázott kőolaj itt is úgy mutatkozott, mint ki
tűnő oldószer. Ugyan is igen rövid idő alatt 100 részből 15,625öt. 
oldott föl. Az oldat fekete átlátszatlan vala. Az oldatlan marad
vány szűrön kőolajjal addig mosatott, míg ez róla egészen színte
lenül nem folyt le , és nagyobb részt a fölebb említett finom fu
tó homokból állott, mellyhez egy kevés porhadék látszott kever
ve lenni. Megszárasztva és megmérve súlya 84,375-töt nyomott.

Épen úgy oldott föl belőle mindent a terpetinolaj, a ma
radvány, futóhomokon kívül mást szinte nem foglalt magában. A 
jól kimosott és jól megszáraztott maradvány 83,75-öt nyomott. 
E szerint 16,25 rész lön belőle föloldva.

Harmadik kísérletem alkalmával szintén 100 részt páliték 
tiszta víz- és borszeszmentes égénnyel. Ez szintén igen nagy kön
nyűségei oldott föl mindent a homokos maradványon kívül; az 
oldat szintén sötét fekete volt. A maradvány 83,24-et nyomott. 
E szerint az oldatba 16,76 r. ment át.

Ezen kísérletekből kiviláglik, miszerint a hagymádfalvi 
asphalt név alatt a yegybontásra kitűzött anyag egy égény ter- 
petin- kőolajban, s többnyire minden más illő olajokban old
ható , vízben és borszeszben pedig oldhatlan alkatrészből, nem 
különben nagy mennyiségű hozzá kevert futó homokból áll. Ezen 
égényben és többnyire minden illó olajokban oldható alkatrész 
az oldószer eltávolítása után, minden tulajdonságaira nézve a mu
raközi hegyi kátrán hasonló alkatrészéhez annyira közelitett, hogy 
kül jellemire nézve Ítélve, azzal ugyanazonosnak tartani hajlandó 
valék. Jellemei következők:

Sötét fekete, fénylő, sűrű-folyékony anyag, összeállása ol- 
lyan mint a sűrűbb szörpé vagy folyékony vonaté (Extract) ; sza
ga sajátnemű, ize csekély. Fajsulya -+- 20° C-nál 0,997. Magasb 
hőfok alatt higfolyékonnyá lesz, s annál inkább minél magasbra 
volt emelve a hévmérséklet, úgy hogy a -h 180" C fokon az ol
vasztott faggyú összeállását vévé föl. -+- 100" C-nál nem bocsá
tott el semmi illó anyagot, hanem a -+- 140" C. alatt azon sárga 
olaj kezdett belőle lepárolódni, miről a muraközi hegyi hátrál
nál említést tevénk ; de a lepárolás hasonlóan nagyon lassan ment, 
és csak midőn -t- 200 fokra emeltetett a hévmérséklet, kezdett

29
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az hamarább történni, de ekkor is olly g-yéren, hogy 12. óra foly
táig tartó lepárolás alatt körülbelül 2 obonnyi mennyiségből csu
pán 2 -3  nehezéket nyerhettem. Ezen olaj minden tulajdonaira 
nézve megegyezik a muraközi kátránból nyert olajjal, mi ezen 
két ásványanyagok ugyanazonosságát még inkább bebizonyítja.

Ezen állomány továbbá mint a muraközi hegyolaj minden 
arányban összeengedi magát olvasztani a zsíros olajokkal, disz
nózsírral, faggyúval, viasszal és többnyire minden gyantákkal, 
mi által a hozzáadott test mennyisége és tulajdonsága szerint szi
lárdabb vagy puhább összeállást nyer.

Elemi vegybontása.

0,421 grmm. ezen égény által kivont tiszta hegyi kátrán
ból az előbbi mód szerint rézéleggel egy üveg égetöcsöben elé
getett. Nyeretett ez által 0,417 r. viz és 1,233 r. szénsav. De

0,417 rész viz 0,04633 r. könenynek; és
1,233 r. szénsav 0,34093 r. szénenynek felelmeg.

0,38726. Ezen összeget az egész vegy- 
bontás alá vetett mennyiségből lehúzván, marad az éleny részi
re, 0,03374. Találtattak tehát a hagymadfalvi hegyi kátrán

0/121 részeiben 0,34093 C — széneny
0,04633 H — köneny és 
0,03374 0 — éleny
0,42100.

Ez 100 részben ád: 81,00 szénenyt 
11,00 könenyt 

8,00 élenyt.
Too,oo7

Ha a hagymádfalvi úgynevezett asphalt alapállományának 
minden tulajdonságait figyelembe vesszük, miilyenek: az össze
állás, fajsuly, az égénybeni tökéletes fölóldhatóság, a lepárlás
kor nemzödött válható olaj jelenléte, mint annak lényeges al
katrésze; végre az alkatrészeinek szász részbeni arányát: kény
telenül azon következtetésre jutunk, hogy ez anyag tellyesség- 
gel nem asphalt, hanem hasonlóképen a muraközihez egészen 
hasonló hegyi kátrán (hegyolaj), melly az ottani lapályon nagy
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mennyiségben előjövő gránit futó homokkal keverten adja a vizs
gálat alá vett állományt.

Minden asphaltot különösen jellemez azon tulajdonság, 
hogy égénnyel kezelve, valamelly ebben oldhatlan alkatrész ma
rad hátra belőle. Ezen alkatrészt B oussingau lt lényegesnek 
tartja, úgy hogy ennek hiányzásából más anyagnak nem pedig 
asphaltnak jelenlétére kellkövetköztetnürik. B o u ssingau lt en
nek A sp h a lten  nevet adott. A hegyi kátrán ellenben az emlí
tett illó olaj jelenléte által tünteti ki magát, melly attól csak ma
gasabb és hosszas ideig tartó hőfok segélyével választathatik el. 
B o u ssin g au lt, mint már fölebb említők, azon véleményben 
van, hogy minden hegyi kátrán nagyobb részt szinte asphaltén- 
ból áll, ezen asphaltén pedig a petrolénben föloldva és azzal 
egyesülve lévén, ollyan tulajdonságot nyer, hogy égényben is 
föloldathatik; továbbá hogy minden hegyi kátrán idővel éleny- 
fölvétel által valódi asphalttá változhatik át, minthogy a petro
lénben a széneny és könenynek ugyan azon viszonyos aránya 
van, mint az asphalténben, s attól csak éleny hiánya által kü
lönbözik.

A hagy mád falói hegyi kátrán müipari használata.
A hagymádfalvi hegyi kátránt úgy, mint az a természetben 

előjő, következő müipari, haszonra lehet fordítani:
1) Hasonlókép a járdák kirakására és a lapos, födél nél

küli házak fedésére. De itt is ugyan azon körülmények forognak 
fen,mellyekről a muraközi hegyi kátránnál hosszasban értekezénk. 
E jelen munkához azon anyagból próbamutatványt mellékeltem, 
melly is 9 számmal van jegyezve. Ebben van 2 r. kátrán, 2 r. 
szurok, 4 r. homok, és 2 r. kőszén, és e tekintetben a murakö
zi legjobb mutatvánnyal egyenlő.

2) Világító gőz készítésére. Hogy megtudhassuk milly me- 
nyiségü gőz fejük ki a hagymádfalvi hegyi kátránnak bizonyos 
mennyiségéből, 240 szemer tétetett egy hosszúnyaku üveg lom
bikba, és hirtelen magas hőfoknak tétetett ki; a kifejlődött gőz 
pedig egy göztárban fogatott föl. Belőle 420 köb centimeter, az 
az 23 bécsi köb hüvelyknyi igen jó, tiszta, kormot nem hagyó, 
lánggal égő gőz fejtetett ki. Ezen gőz jóságára nézve tökéle- 
lessen megegyez a muraközi kátránból kifejlesztettél, de men
nyiségére nézve a muraközi nagyon fölül haladja, minthogy az
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ötszörnél többet fejleszt ki ugyan azon mennyiség-bői. — A szá
raz maradék 203 szemért nyomott; következőleg 37 szemért vesz
tett el súlyából az anyag, melly részint a kifejlődött gözne- 
mek képzésire, részint egy kis mennyiség kozmás olaj nemzésé
re forditatott. Ez utóbbi fölfogalván, újabb mennyiségű világító 
gőz készítésére fordítathatik.

32

Nem tartjuk fölöslegesnek ezen pályamunka sarkára füg
geszteni a muraközi hegyi kátrán forrásának következő rövid 
tájleiratát, a szerint, miként azt D r . R osen féld  Jó z se f  tagtársunk 
társulatunk egyik gyűlésében előadá. ABrodecz nevezetű patak
nak, melly P ek len icza  mellett halad el, bal partján, mintegy 
18 ölnyire a parttól, a falutól pedig délnyugotra létezik azon for
rás, melly a hegyi kátránt vagy a nép nyelvén a földi szurkot 
folyó alakban fölveti, s körülte barnán lerakja, úgy hogy a föld 
3 - 4  ölnyire a forrás körül vastag szurokréleggel van elborit- 
vá, melly nyáron kásás higsága miatt mocsárhoz hasonlít. Ezen 
hely be van kerítve s a nép ezt, az itt divatozó horváth nyelven 
peklának az az pokolnak nevezi s innét nyerte a falu is Pekleni
cza nevezetét. 1839-ben ottlétemkor azt hallám, hogy a forrás 
egy graetzi gyógyszerésznek van bérbe kiadva, ki is abból tisz
tázott kőolajat párol le, melly igen szépnek mondatik. E g y éb i
ránt Peklenicza környékén a mélyebben helyezett földrétegek is 
áthatvák ezen szuroktól. Bizonyítja azt nem csak az ásott sárga 
agyagnak szurokkal áthatottsága, s a forrás körülötti némelly tisz
ta földszurokrétegek, hanem azon körülmény is , hogy a Pekle- 
niczától két órányira lévő S tru k o v ec z  nevű faluban ásott ku
takból is, ugyan azon szurokillat száll föl 3 -  4 ölnyi mélység
ből, melly a pek la  körül szagolható. A forrás közelében minden 
növényi élet kiholt, némi távolságban pedig a gyep szinte olly 
búján tenyészik, mitt másutt akárhol. A növényi életnek ezen el
pusztulása, továbbá azon körülmény, hogy a kőolaj és földi szu
rok sajátságos illatát már távolról észrevehetői, melly forró nyár
ban még kellemetlenebb s nagyobb távolságban is érezhető, úgy 
szinte a nyári hónapokban uralkodó nagy hőség, mikor is a nö
vényzettől megfosztott föld olly forró, mint ha az ember tüzes le
mezen állana, szolgáltathatának véleményem szerint alkalmat a 
pekla, pokol nevezetre.
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Jóllehet ezen értekezés pusztán a honunkban — névszerint 
Horvátországban — legközelebb történt meteorkőesésnek, s ezen 
kö vizsgálatának van szentelve, mindazáltal azt hiszi szerző, hogy 
vázlatos rövidséggel az elébbi, Magyarországban helyt talált 
meteoresések történeteit is elő kell terjesztenie, hogy bebizo
nyítsa, miként hazánkat, melly a természeti kincsek számát és 
ritkaságát illetőleg Europa egyetlen egy tartományának sem en
ged elsőséget, e tekintetben is a hullott meteorok számára nézve 
csak Frankhon, a kövek természetét s az esésöknél helyt talált 
következménydűs jeleneteket tekintve pedig egyetlen egy tarto
mány sem haladja fölül.

Azon meteorkő esésétől fogva, melly a hajdani Elszászban 
Ensisheim mellett 1492, nov. 7kén történt, 259 év telt el egy 
meteorkő esésének észrevételéig, melly sok tanúktól láttatván, 
a természetvizsgálók figyelmét ezen ritka tüneményre fölébresz
tette s egy illy esésnek lehetőségét kétségen kívülivé tette. 
Ezen meteoresés 1751 ben május 26kán estveli 6 órakor talált 
helyet H rasch ina  nevezetű falu mellett, közel Zágrábhoz, egy 
Némelhonban is észrevett tüzes golyó elpattanása után.

Ezen 87 fontot nyomó s két darabból álló vastömeg esése 
után nehány nappal, a zágrábi káptalan önkénytes indítványából
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a hely színén tétetett meg az ezen eseményre vonatkozó körül
mények vizsgálata, s erről egy hivatalos oklevél szerkesztetek, 
melly jelenleg is a bécsi udvari ás vány gyűjteményben létezik. 
A nagyobb 71 fontot nyomó darab az akkori zágrábi püspök, báró 
K l o b u s i c z k y  által M a r i a  T h e r é s i a  s I. F e r e n c z  római 
császár ö fölségöknek adatott által Pozsonyban, ajándék gyanánt, 
az arról szóló hivatalos iratokkal egyetemben. A bécsi udvari 
kincstárból végre ezen darab az udvari ásványgyüjteménybe ju
tott, hol is fő ékességét képezi az ottani meteorgyüjteménynek. 
A kisebb Horvátországban maradt darab hová jutott légyen, nem 
tudatik, de valószínűleg még föl lehetne találni.

Ezen meteorvas esése különösen nevezetes sok tekintetek
ből. Ez volt t. i. legelső az újabb időkben, mellyet sokan vettek 
észre , s mellynek minden körülményeiről hivatalos okirat szer
kesztetek, az ekkor helyt talált tűzgolyót nagy távolságban ész
revették a csillagászok s menetét és gyanítólagos leesését meg
határozták s ekként magas cosmicus eredete megczáfolhatlanúl 
bebizonyodott. Ezeken kívül kitünteti magát a szóbani tömeg tö
kéletes épsége, sajátságos fölülete, kettős szerkezetű héjjá s vég
re az úgynevezett widmanstaedteni alakok szépsége és tökéle
tessége által a pallérozott és étetett fölületén.

Jóllehet az esés ideje nem tudatik, mégis a kétségbehozhat- 
lanul meteoricus eredetű 194 fontnyi vastömeg föltalálása Sáros  
vármegyében Léná r t ó  mellett, a gácsországi határnál, közel 
Bártfához L e n a r t u w k a  nevezetű erdőben azl814dik év Octo
ber végén, nem kevésbé nevezetes. Ezen vas egy juhász által fe
deztetvén föl egy forrás mellett, iszap s rothadásnak indult gallyak 
alatt, ezüstnek tartatott, s Lénártóra, onnan pedig illő jutalom 
mellett a helység földesura kir. tanácsos Kappi Józsefhez vitetett. 
Ez egy kis darabot tartván magának vissza emlékül, át engedé 
azt professor S e n n o v i t z  M á t y á s n a k  Eperjesen,azon köte- 
leztetés mellett, hogy felét a magyar nemzeti museumnak szol
gáltassa át. Erre egy év múlva kapott az említett intézet egy 
I3 3 1/z fontnyi, nagy, pompás étetett fölülétű darabot azon vasból, 
melly jelenleg is az egész gyűjteménynek legbecsesebb természeti 
kincse gyanánt őriztetik. *)
") A lénártói vas étetett fölületeinek rajzát láthatni a következő igen jeles 

munkában : ,.Dic Meteoriten oder vom Himmel gefallenen Steine und 
Eisemnassen im K. K. Hof-Mineralien Cabinelle in Wien. Beschrieben
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A második fele számtalan részekre földaraboltatván Europa több 
gyűjteményeibe jutott, közülök egy 5 fontnyi darab prof. S e n 
il o v i c z által megvétetve, a bécsi császári nniseuinba. Szerkezete 
s alkatrészei ezen nevezetes vastömegnek a meteoricus eredetet 
tanúsítják, mindamellett többen, s ezek között a magyar nemzeti 
museum meghalt őre, Dr. Tehel, földi eredetű szinvasnak, né- 
mellyek olvasztási terménynek tartották azt. Nevezetes ezen ép
ségben maradt tömeg a fölületén imitt amott kitűnő jegeczlapok 
s a benne foglalt deléjkovand (Magnetkies) darabok és jegeczek 
szembeszökő nagy számánál fogva. Báró B r ü d e r n  J ó z s e f  és 
P a r t s c h museumi őr ezen vasból középszerű aczélkeménységü 
kardokat és késeket készitetének, mellyek fölülelükön a damas- 
cusi aczél habzó vonalait mutatják. Egy illy kést van szerencsém 
a tekintetes társulatnak ez úttal bemutatni, s egyszersmind a Dr. 
Tehel  museumi őr által ezen vastömegröl nádorunk ő fenségé
hez intézett tudósításának másolatát kellő használatra általadni.

A tökéletes épség, nagyság és sajátságok tekintetében min
den európai meteorkövek királya 1837ben jul. 2kán l l y 2 órakor 
esett le Trencsinmegyében N a g y - d i v i n a  és Budet in helysé
gek között, kévéssé felhős ég mellett, előrement menydörgés
hez hasonló zörej után, több mezőn dolgozó parasztok jelenlété
ben. A nagy-divinai lelkész, Lot tner  János,  azonnal az esemény 
színhelyére sietett, megvizsgálta ezen hely viszonyait, s a követ, 
melly leesése után fél óra múlva még az emberi test állal el nem 
tűrhető forróságu volt, maga haza vitte, később gr. Csáky Is tván 
özvegye, született Lasanszky  Ludovica  grófnénak, mint föl
des-asszonyának adá által, ki is megkerestetvén, a császári ud
vari természetiek tárába Bécsbe küldötte ugyan leírás végett, de 
különben a magyar nemzeti museumnak ajándékozta, melly is 
1838. jul. 17kén lepetett meg ezen becses ritkaság által. Köze
lebbi körülményei ezen esésnek az idemellékelt iratokban foglal- 
tatvák, mellyeket ezen értekezés szerzője Pa r t s  eh museumi őr 
szívességének köszönhet. A kő 19 fontot nyomott, s a bécsi ca
binet Lot tner  lelkész szívességéből csak nehány latot bír belőle, 
mellyek esés közben elváltak, s a nagy darabnak egy igen pom
pás, természetim femészből (gypsz) készült mintáját.

und durch wissenschaftliche und geschichtliche Zusätze erläutert.
v. Paul Part  sch Custos an dem genannten Cabinette. Wien 1843.
Verlag von Kaulfuss W ittve, Prandel et Comp.
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Igen örülök rajta, hogy tudósításomhoz ezen nevezetes kőnek 
Par t sch  úr által fogalmazott pontos és kimerítő leiratát csatol
hatom, úgy a mint azt ezen jeles ásványtudós s tisztelt barátom
tól közzététel végett megnyertem *).

„A nagy-divinai meteorkő szabálytalan alakú, melly némi- 
leg egy gomba alakához hasonlít. Lehet rajta egy fölső boltozott 
és egy alsó, három szabálytalan fölület által környezett részt 
megkülönböztetni, melly fölületek egyesülésük helyén, a bol
tozat legmagasb részének átellenében egy végbe olvadnak ösz- 
sze. Ezen két rész, mikint majdan kivittebben megmutatandjuk, 
mind a kő fölületén elszórt benyomatok, mind a héj szerkezete 
által, szembeszökőíeg különbözik egymástól. A boltozott fölső 
rész legmagasb pontja, nem épen középen van, hanem kissé ol
dalvást, a legmélyebb benyomat fölött, s szinte az igy kiálló csúcs 
is, melly a három alsó fölület összefolyása által támad, kívül esik 
azon vonalon, mellyet a boltozat fölső oldala központjáról lebo- 
csátunk. Az alsó rész ezen fölületei közöl a legnagyobb, egy be
nyomult szegelet által két részre oszlatik.

,, A boltozott rész legnagyobb átmérője 97a, a legkisebb pedig 
9 bécsi hüvelyknyi; a kő magossága, ha az alsó, kiálló, de meg
sérült végére állítatik, 5 Va hüvely knyi. Jelen állapotában 18 fontot 
és 25 latot nyom. Leesése s a földbe nyomulása alkalmával, s 
később vagy történetesen a kiásásnál, vagy készakarva is az 
alsó végén kissé tetemesebben, több más helyeken pedig; kivált 
körületén, szinte csak a szélek lepattogzása által sértetett meg, 
a fölső rész szerencsére sértetlenül maradt. A veszteség körül
belül 12—16 latot tehet. Ebből a csász. kir. ásványgyüjtemény, 
Lottner János nagy-divinai lelkész szívességéből egy 3'/16 latot 
nyomó darabot kapott. A kő fajsulya egy 9 és % szemernyi töre
déken 11 R. hőfoknál 3,56-nak találtatott. Miként tudva van, 
szinte mind azon meteorkövek fajsulya, mellyben, mint a nagy-

Ezen köesésröl következő munkákban és folyóiratokban vannak tudó
sítások :

Allgemeine Zeitung 27. Aug. 1837.
Hírnök.
Ofner u. Pesther Zeitung ]Nro 67. 1837.
Wiener Zeitung.
Zipser in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Mineralog 1840. J. 89.
Partsch Die Meteoriten S. 79.
Jelenkor Nro 66. 1837.
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divinaiban is, a benőtt szinvas, a behintett kénkovand (Schwe
felkies) mennyiség-ét fölülmúlja, 3„ 4 és 3, 6 között változik.

„Most már a divinai meteorkő fölületén látható nevezetes be- 
nyomatokat és ábrákat kell szemle alá vetnünk. Ezeknélfogva ki
tűnik az mind azon meteorkövek közöl, mellyeket eddigelé vágy- 
eredetiben vagy mintákban és rajzokban volt alkalmunk megis
merni. A kő felső oldalának igen jól sikerült rajzára való utasítás, 
fölöslegessé teszi a részletekbe ereszkedő leiratot, igy hát csak 
a következőkre figyelmeztetjük az olvasót: egy ormó (Kante) 
szinte az egész boltozat fölületét hosszában két egyenetlen félre 
osztja, mellyeken a benyomatokat tekintve, különbséget lehet 
észrevenni. Az egyik, még pedig a nagyobb és boltozottabb fö
ldiét benyomatai aránylag mélyek, egy csoportba helyezvék 
egymás mellé, s mind az egyes szomszéd benyomatok közötti 
ormok, mind pedig a benyomatok s boltozat közöttiek szinte mind
nyájan élesek; a legtetemesebb gödör 13A hüvelyknyi hosszú, 
l'A hüvelyknyi széles és V* hüvelyknyi mélységű; — a másik 
még pedig kisebb fél benyomatai sekélyek (seicht) s több kitűnő 
ormoknál akképen vonulnak el, hogy ezen ormókkali összekötte
tésben több, hegyeikkel egy irányban menő, láncsaképü növeny- 
levelek rajzát képezik. A körűiét egy helyén, az elébb említett 
nagyobb benyomatok alatt létezik még egy kis benyomatokból kép
zelt csoport. A kő alsó felén nincsenek benyomatok vagy mélyedé
sek; a fölületeket itt csak kissé egyenetleneknek lehet nevezni.

„Ezen különös benyomatok és ábrák szemlélésénél nem lehet 
azon kérdést elnyomni, hogy miként támadhattak azok?

„A nagy-divinai meteorkő héjazata azon szembeszökő jele
netét-mutatja, hogy a fölső rész héja az alsó héjától, kivéve a 
szint, melly mindenütt bádjat-barnás fekete, annyira különböző, 
hogy a kő fölső és alsó részébőli héjas darabok töredékeit, kü
lönböző helyről került meteorköveknek tarthatná az ember. A 
boltozott fölső rész héját átalában meglehetős simának mondhatja 
az ember, és csekély darabossága a szabálytalan, megszakadozott, 
kissé emelkedett vonalaktól ered, mellyek nevezetesképen a kő 
központjától, melly apró héjponlokkal van borítva, a boltozat 
körülete felé futnak. Az alsó, s az említett három szabálytalan 
fölület által képezett rész héja ellenben sokkal darabosabb, mint
egy szemcsés vagy chagrin-nemü, s vastagabb is mint a fölső 
rész héja. Nagyitó üveggel szemlélve az igen finom-szemcsés
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alapon, apró, hellyel hellyel eresen eloszló cseppeket lehet látni, 
mellyek az alsó finom-szemcsés héjból szinte egész terjedelmükben 
olvadás által jöttek ki, csak egyes helyek mutatják még a változat
lan finom-szemcsés héjazatot. Miként már fönebb említetett, ezen, 
mintegy két rétegből álló héja az alsó résznek, több helyeken lepat- 
togzott, s hogy ez egy részt az esés közben s a kő magas hőfokú ál
lapotában történt, azon körülményből kiviláglik, hogy a héjtörés 
ormói több helyeken épen nem élesek, hanem mintegy tökéletlen 
olvadás által eltompitottak s kerekdedek. Valamelly tökéletlen 
héjképzödést, a vastag héj lepattogzása által megmeztelenitett he
lyein a kő belső állományának, millyet számos meteorköveken 
láthatni, kivált olly helyeken, hol több kövek hullottak, nem lehet 
a nagy-divinain észrevenni. Megjegyzendő még, hogy az alsó 
rész vastag héja számos igen finom repedésektől van átjárva, 
mellyek jobbadán valamelly állománnyal betöltvék. A durva- 
szemcsés héjfölület mélyedéseiben sárgás föld van benyomulva, 
melly az esés helyétől vette eredetét.

„Hátra van még a divinai meteorkő belső állományának szem
lélése. Az mikint szinte minden meteorköveknél, nyilván észre
vehető keverék, mellynek szerkezetét csak valamelly fölület ki
simítása , kipallérozása által lehet pontosabban kifürkészni.u

Ezen meteorkönek, melly a timochini, zebraki és eich
st aedti kövekhez legközelebb áll, vegybontását Dr. Nendtv ich  
tudós és szorgalmas ügyfelünk igéré végrehajtani s közzétenni.

Néhány nappal elébb t. i. 1837. jul. 19kénestveli lO1/* óra
kor Zala vagy valamelly szomszéd megyében is kellett egy me- 
teorkőesésnek történni a Bécsi Hírlap 1837. sept. 7ki száma sze
rint, hol az mondatik: „Zalamegyéböl Mihályfalváról írják, hogy 
ott 1837. jul. 19kén eslveli 10 'A órakor egy tüzoszlop emelke
dett föl a láthatárra, nagy zörej és döbörgés között nyugolról 
keletfelé a Csáb-Rendek és Sümegh közt fekvő hegyek közt, s 
nem messze onnan a bakonyi erdőbe két rendbeli explosióval pat
tant szét. Magokat a köveket a fölszólításomra történt hivatalos 
vizsgálat által sem lehetett föltalálni. — Ugyanez érvényes a 
pozsonyi és bécsi hírlap szerint 1840. apr. 13kán helyt talált 
meteorra nézve is. A pozsonyi újságban ez áll: „A Fertő tava 
környéke lakosai mártius Okán 1840. estve 9'A órakor egy éjjeli 
tünemény által ijesztettek meg. Egy roppant tűzgolyó, melly nyu- 
gotról keletfelé villámsebességgel röpült, olly világosságot oko-
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zoll több mérlföldnyi távolságra, hogy az egész láthatárt lángba 
borulva hitte az ember. Még rettentőbb volt a meteor elpatta- 
nása, melly borzasztó és sokáig tartó menydörgés között ment 
véghez.“

Az utolsó meteorkőesés hazánkban Horvátországban Va- 
rasdmegye Pus insko  Selo nevű faluja mellett történt Milyáná- 
hoz délre egy inértföldnyire. Ezen esés történetét illetőleg a Dr. 
Kocevar  *) Windisch-landsbergi orvos tudósítását használom 
kivonatban, kihagyván az ö illyetén ineteorlömegek támadására 
vonatkozó véleményét. „1842. april 26kán délután 3 órakor 
Landsberg  vidéke 3 hirtelen egymásra következő, menydör
géshez hasonló csattanások által rázkódtatott meg, erre ollyan 
zörej következett, több perczig tartó, millyet egy szekérnek fa- 
hidoni sebes vágtatása szokott okozni. Sokan, kik épen a szabad
ban voltak,mielőtt a zörej támadt volna, világosságot láttak ma
gasan a légben a milyánai vár és Sz. Anna temploma között. Ezen 
világosság nyolczrendbeli villámból állott, s úgy látszott mintha 
két ellenkező oldalról négy négy égő rakéta röpült volna egymás 
felé, hogy azon fény tömegben, melly nemsokára kialudt, egye
süljenek. A világosság helyén azután fehér köd látszott, melly 
lassankinl elenyészett. Az ég ezen tünemény alatt egészen tiszta 
derült volt; a sulymérő 28 ' 4 '' mutatott, a hévmérő pedig H-12 
fokot. Még az nap meglátogatta Dr. K o c e v a r ,  M o s c h  el  vám- 
szedő s S t r u p p e  uradalmi ellenőr kíséretében azon helyet, hol 
a kő leesett volt. A kőesés zúgó morajjal egy mély völgyben 
létező szántóföldre történt, mellyen egy paraszt asszony dolgozott, 
s 1' mélységre nyomult be a földbe, két más személy a szomszéd 
szántóföldén volt. Mind a hárman hallották a zörejt, de világossá
got nem láttak. A 21/» ft nyomó kő azonnal kiásatott, meghűltnek 
találtatott, s minthogy több emberek összejöttek, szétzúzatottt. A 
legnagyobb, még megkapható kő szélességi átmérője 4 hüvelyk- 
nyi volt. — Ezen helytől fél mértföldnyire még egy kő esett le, 
de a melly még jobban szélzúzatott, úgy hogy Dr. Kocevar

*) Lásd ezen meteorköesésre nézve a következő folyóiratokat s munkákat.
Graetzer Zeitung.
Wiener Zeitung 22 és 23. Máj. 1842
Poggendorf’s Annalen Bd. 56 1. 349.
Leonhard’s und Bronns Jalirh. 1843 S- 79,
Partsch Meteoriten 1.56.
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csak négy latnyi nehézségű darabot láthatott belőle. Az adatok 
hiányánál fogva tehát nem lehet meghatározni, milly nagyok le
hettek ezen kövek. Erre nemsokára a zágrábi püspök Ha ü lik  
G y ö rg y  ö méltóságától kapott a császári ásványok gyűjteménye 
Bécsben egy 11 latot nyomó darabot, a magyar nemzeti museum pe
dig egy 6 latnyit *). A már több ízben említett múzeumi ö rP a rtsc h  
úr ezen köröl következő jellemvonásokat adott: „Az alaptömeg 
világos hamvas-szürke, barna rozsdás foltokkal, s homályos 
kissé sötétebb kerekded kiválasztásokkal, s meglehetős sok finom 
és középszerű finomságú behintett színvassal s igen finom behin
tett deléjkovanddal, halvány, vagy gyöngén csillámló héjjal. A 
világos színvas-tartalmu rendes meteorkövek válfajához tartozik, 
s alig lehet megkülönböztetni a Slobo dka, F o rsy th , G lasgow , 
Y o rk sh ire , K a le sc h o fk a , P o li tz , Z a b o rc z ik a  és C h ar-  
kov-ban leesett meteorkövektől.“

Ezen meteorkö Dr. N en d tv ich  általeszközlöttvegybontá- 
sát lásd alább.u

0  következő alkatrészekre talált:
Álkéneg Ni S 0,0179
Vaskéneg Fe S2 0,0705
Vasélecséleg F e0 ,F e20 3 0,4520
Agyagföld A120 3 0,2030
Keseréleg MgO. 0,5910
Kovasav SiO3 0,9090
Cselélecséleg Mn 0  Mn2 O3 0,0015

2 ,2449
Munkába vétetett 2,2500 

Veszteség: 0,0051.

Fajsulya R um ler szerint 3,54 N end tv ich  szerint 3,523. 
A magyar nemzeti museumban létező darab abban különbözik a 
bécsi példánytól, hogy ennek nagyobb a héjas fölülete, kevesebb 
színvas, s több és nagyobb behintett deléjkovandok találtatnak 
benne.

Az úgynevezett Reichenbach-féle meteorkövecsek, mellyek 
1841. aug. 10-dikén záporesö kíséretében hullottak Sopronme-

*) Báró Reichenbach is bír egy darabot Bécsben.
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gyében Sz. Iván körül, vagy yalóbbszinüleg az eső állal mosat
tak ki agyagos kötszereik közöl, s ekként mázsa számra gyüj- 
tettek össze, alig érdemelnek itten emlitést, jólehet sok termé
szetvizsgáló elmésségét és tollát foglalkoztatták. Ezen tárgyat 
tudós ügyfelünk Dr. Nendtv ich  egy különös értekezésben me
rítette ki.

Szinte olly kevéssé lehet itten szó az állítólagosán meteori- 
cus eredetű roppant vastömegről, melly az idén Árvamegyében 
födöztetett föl, minthogy a helyviszonyok eddigelé előttem isme
retlenek , s a beküldött példányok ásvány- és vegytani vizsgá
lata egy különös küldöttségre van bízva, melly föladatát buzga
lommal s tárgyismerettel végezvén be, arról kellő tudósítást 
adand.



A HORVÁTORSZÁGBAN 1842. ÉVBEN LEESETT METEORKŐ
VEGYBONTÁSA.

Di*. H E I D T V I C H  K A R O L 1 T O L .

F ajsuly.  61,937, elveszített a vízben 17,562; ez ád 3,526 
fajsulyt. Egy második kísérletben 28,375 elveszített a vízben 
8,052, mi 3,523 fajsulyt ád.

Minőleges vegytani vizsgálat.

A ) E l ő l e g e s  k í sér l e t ek .

28,06-ból iszapolás által 2,25 kemény, az achátmozsárnak 
makacsul ellenszegülő jegeczszemcséket leheteti elválasztani. Ezen 
szemcsék fémfényességüek voltak, nagyítóüveg (Luppe) alatt 
köböknek mutatkoztak, s a légkör befolyásának kitétetve meg- 
nedvesedtek s vöröses porral vonultak be. Az iszapolás 
által nyert pornak egy része, az egyik végén beolvasztott üveg
csőben borléllámpa hevének tétetvén ki, felületesen kissé meg
bámult s a cső falaira egy kis (hygroscopiai) víz rakodott le s a 
kénes sav szaga nyilván fölismérhető volt. Ezen csőbe kissé 
megnedvesített kék lakmuspapir inártatván, az megvörösödött. 
Ez által a kén jelenléte egyrészről bebizonyodott, melly a meteor
kőben létező fémekkel kénfémekké egyesült.

B) Pon tosabb  minőleges  vegybon tás .

A víz a porrá tört ásványból semmit sem oldott föl. Föl- 
eresztetl sósavval leöntetvén könkénegszesz (Scbwefelwasser-



stoffgas) fejlődött k i, =  kén. A sav csakhamar megsárgult (va
lószínűleg vas). Megmelegítetvén a könkéneg szaga még jobban 
észrevehető volt; de csak kevés oldatott föl. Föleresztett király
víz légélegszesz (Stickoxydgas) kifejlődésen közben tetemes men
nyiséget oldott föl, mikor is egykorúlag kén vált ki, melly a fö- 
lületen úszott. Miután további melegítés mellett a királyvíz többé 
behatást nem mutatott, s minden kén élegülve volt, az oldat az 
oldhatlanokról leszüretett s következő kezelésnek vettetett alá.

I. Az oldat vizsgálata.

Az oldat, miután a lég- és sósavnak nagyobb része elüze- 
tett, könkénegvízzel (SchwefelvasserstofFwasser) elegyítelett. 
Valamelly csekély világos-sárga zavarodáson kívül, (a kivált 
kéntől, mi vaséleg vagy festsav (Chromsäure) jelenlétére szokott 
mutatni) semmi sem csapódott le az oldatból. A zavarodás, sósav 
hozzáadása által el nem enyészett, — tehát kén. Erre az oldat 
könlegeggel (Ammoniak) közönyösítetett (szinte túltelitetett) és 
könkéneges-könlegeggel (Schwefelwasserstoífammoniak) vegyí- 
tetett. Erre szapora fekete üledék képződött, melly a folyadéktól 
szűrés által elválasztatott, jól kimosatott s következő vizsgálat 
alá vettetett:

A HORVÁTORSZ. METEORKŐ VERYBONT. V.\

a) A künkéneges-künlegeg által képződött csapadék vizsgálata.

Ezen csapadék föleresztetl sósavval öntetett le, melly kén ki
válása közben a nagyobb részt fölolvasztá. Egy rész fekete színnel, 
oldatlan maradt (mi álany — Nickel — és kékenyre — Kobalt — 
mutat). Ez föleresztett légsavval oldatván föl, a többi folyadékhoz 
adatott, a kivált kéntől leszüretett s minthogy túlságosan sok sav volt 
jelen, égető könlegegg'el (Aetzammoniak) vegyítetett. Erre vörös
barna csapadék képződött (vaséleg, talán agyagföld is s valami kis 
cseléleg — Manganoxyd.—) A csapadék a folyadéktól leszüretett, 
jól kimosatott, s ezután tiszta haméleg-olvadékkal (Aetzkalilösung) 
kezeltetett. Az oldhatlan vaséleg ezen oldatról leszüretett, ez só
savval kissé túltelitetett s erre tiszta égető könlegeggel vegyite- 
tetl. Erre fehérszinü pelyhes csapadék =  agyagföld, támadt, mely- 
lyet mivel tiszta fehérszinü volt, a nélkül, hogy legkevésbé is 
zöldesbe vegyülő lett volna, festélegtöl (Chromoxyd) szabadnak 
kellett tartani.
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Az égelö könlegeg által támadt vörös-barna csapadékról le- 
szűretett folyadék, könkénegvízzel vegyitetett. Erre fekete csa
padék képződött (álany vagy kékeny mindenesetre, talán hor
gany és cseleny is). A csapadék leszüretett és kimosatott, erre 
légsavban föloldatott, az oldat égető haméleggel vegyitetett, a 
csapadék leszüretett, s a leszűrt oldat horganyra való kísérlet 
végett könkénegvízzel vegyitetett. Zavarodás nem támadt, s így 
horgany nem volt jelen. Az égető haméleg által támadt csapadék
ban álany, kékeny és cseleny lehetett. Világos zöld színe álanyra 
mutatott. A cseleny és kékeny jelenléte forrasztó csövei kísér
tetett meg, mi által az elsőnek csekély nyomdoka, s az utolsónak 
tökéletes hiányzása puhatoltatok ki.

b) A kénfémekről leszűrt folyadék vizsgálata.

Ezen folyadék, a könkéneges-könlegeg szétbontása végett, 
túlságos mennyiségű sósavval vegyítetek, erre egy ideig főzetett s 
a kivált kénről leszüretett. A folyadék egy része túlságos men
nyiségű könlegeggel vegyitetett, s azután vilsavas szikéleg (phos
phorsaures Natron) adatott hozzá. Erre fehér jegeczes csapadék 
képződött — földek jelenléte. Szigorúbb jellemzése végett egy 
másik része túlságos mennyiségű könlegeggel, azután szénsavas 
könlegeggel vegyitetett. — Zavarodás nem támadt. — Minél
fogva mészéleg, sulyéleg (Barit) és piréleg (Strontian) nem volt 
jelen, következőleg keseréleg.

II. A király vízben oldhatlan rész vizsgálata.

Kocsonyás szerkezete kovasavat tanúsított. Az miután illő— 
leg kimosatott és megszántatok, hat annyi súlyú szénsavas ham
éleg és szikéleg vegyülelével jól összekevertetek, s egy éreny- 
tégelyhen (Platintiegel) megolvasztatott. A megolvadt tömeg a 
tégelyből kivétetvén fölereszlett sósavval kezeltetett egy kehely- 
üvegben. — Nehány úszkáló pelyhet kivévén, egészen fölolvadt. 
Az olvadék sárga volt, s fövenyfürdöben szárazra elgőzöltetek, 
a száraz sótömeg sósavval megnedvesitetett, s egy ideig állani 
hagyatott, azután vízzel leöntelek és megmelegitetek. Az old
hatlan kovasav maradt hátra, mellyröl az oldat leszüretelt, s 
ugyanazon kísérleti folyamatoknak vettetett alá, mellyeket az I) 
szám alatt láttunk. Még tetemes mennyiségű vas, legnagyobb 
mennyiségű agyagföld, s valami kis cseleny, s az álany egy kis
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nyomdoka volt benne. Ezek szerint a szóbani meteorkőben a 
minöleges vizsgálat által következő alkatrészek kutattattak k i: 

Kén, vas, álany, agyagföld, kovaföld, keseréleg^ cseleny.

Mennyileges vegybontás.

A minöleges vegybontás által fölfedezett egyes alkatrészek 
szerint, ezek elkülönözésére és mennyileges meghatározására 
következő utat követtem:

A finom porrá tört s jól megszáritott porból 2,250 gramme 
királyvizben addig főzetett, mig az által a fölületén úszó kén tö
kéletes tiszta halvány-sárga lett. Az oldat leülepedni engedtetett, 
azután pedig szűrés által az oldhatlan résztől elkülönöztetett s ez 
tökéletesen kimosatott. A kivált kén különösen levétetett, meg- 
száritatott, s megméretett; s 0,010 gmm-ot uyomott.

A .) A z o l d h a t l a n  r é s z r ő l  l e s z ű r t  o l d a t  k e z e l é s e .

Minthogy a kén legnagyobb része a királyvizzeli kezelés ál
tal kénsavvá változott, ennek meghatározására az oldat sulyhal- 
vaggal (Chlorbaryun*) vegyitetett s a nyert, kénsavas sulyag- 
földből álló csapadék több napokig leülepedni engedtetett, azután 
az oldat erről leöntetett, átszürelett, a csapadék kimosatott, egy 
szűrön összegyüjtetett, megszáritalott, a szűrőből kivétetett, izzi- 
tatottés megméretett. Levonatván a lég hozzájárulása közben meg
égetett és szinte megmért szűrőnek a hamva , 0,251 grmm. kén
savas sulyagföld mennyisége tűnt elő, mi 0,0346 grmm. kén suly- 
lyának felel meg. Ide számítván az elébb elkülönözött 0,010 ként 
kiviláglik az ásványban foglalt kénnek egész összege t. i. 0 ,0 'l'l6 . 
Erre az oldat, a túlságos mennyiségben hozzá adott sulyagföld 
elkülönözése végett föleresztell kénsavval vegyitetett, a kivált 
kénsavas sulyagföld leülepedni engedtetett, azután lesztiretett és 
kimosalott.

A kénsavas sulyagföldről leszűrt savas ellenhatása oldat az
zal, melly mini alább elüadatik, a kovasavról szüretelt le, ele-
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gyitetett és megmelegitetett, ezután mivel túlságos mennyiségű 
sav volt benne jelen, azonnal könlegeggel vegyitetett egész az 
égvényes ellenhatásig. Ez által minden vas, mint Fe2 O3 minden 
agyagföld, s valami kis Mn2 ö3 kiválasztatott. Az oldatban ma
radtak: az áléleg, keseréleg és cselélecs.

a) A csapadék kezelése.

Miután ez gondosan megmosatott, a szűrőn igen föleresz
tett sósavval oldátott föl, melly csekély mennyiségű cseléleget 
Mn2 03 hagyott oldatlanul. A szűrő azután kiédesitetett, megszá- 
ritatott s a lég hozzájárulása közben megégettetett. A visszama
radt cseléleg 0, 0015 nyomott. Az oldat az agyagföld kiválasz
tása végeit égető hamélegoldattal vegyitetett és megmelegitetett, 
ezután az oldat a csapadékról leszüretett, egy kissé túlnyomó 
mennyiségű sósavval vegyitetett s az agyagföld égető könlegeg
gel lecsapatott. A csapadék a folyadéktól elválasztatott, tökélete
sen kimosatott, megszáritatott, s a szűrövei együtt lég hozzájá
rulása közben fehérre égettetett és megméretett. Súlya 0,203 — 
volt.

Azon csapadék, mellyröl a haméleges oldat leszüretett, cse- 
íenytartalomra kísértetett meg, minélfogva az még egyszer föl
eresztett sósavval oldatott föl s égető könlegeggel mind addig ve- 
gyiletett, mig az oldat vörös-barna szint öltött magára. Erre a kö
zönyös gyantársavaskönlegegből(bernsleinsgur. Ammoniak) annyi 
adatott hozzá, hogy még egyszer csapadék képződött; ez a fo
lyadéktól elválasztatott, s először föleresztett könlegeggel (a gyán- 
társav eltávolítására) azután tiszta vízzel kimosatott, megszári
tatott, izzásnak kitétetett és megméretett. Súlya 0,736 volt.

A gyántársavas vasélegröl leszűrt folyadék, cselenv kísérle
te végett könkéneges-könlegeggel (Schwefelwasserstoff ammóniák) 
vegyitetett, de ez által észrevehető zavarodás nem képződött.

b) Az oldat kezelése.

Az égető könlegeg által nyert csapadékról leszűrt folyadék
ban volt minden álany és keseréleg; ezen folyadék az egyes al
katrészek elkülönözése végett következő kezelésnek vettetett alá: 

Könkéneges-könlegeggel kissé túlnyomó mennyiségben vegyi- 
lelett s a nyert fekete csapadék (álkéneg-Schwefelnickel) a sza-
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bad légen több napokig leülepedni engedtetett. Erre az oldat 
(mellyben minden keserélegbenfoglaltatott) akénfémrölleszüretetl, 
ez tökéletesen kimosatott, légsavban föloldatott, s az oldat égető 
haméleggel lecsapatott. A leszállóit csapadék nagy mennyiségű 
és sárgás-zöld volt(álélegvizegy-Nickeloxydhydrat) melly huza
mos idő múlva sem változott meg fölületén (s így semmi cse- 
leny sem volt jelen). Ez néhányszor forró vízzel kimosatott, egy 
szűrön összegyüjtelett, azután megszáritatott; a szűrővel együtt 
megégetletelt és megméretett. Az áléleg súlya 0,016, volt. Színe 
szürke volt, s a forrasztó cső előtt cseleny t nem tanúsított.

Az álkénegröl les»ürt folyadék minden keseréleget magá
ban foglalt. Ennek elválasztására elébb a könkéneges-könlegeg szét
bontása végett sósavval túlnyomó mennyiségben vegyitetett, azu
tán egy ideig főzetett s a kivált kéntől szűrő által elválasztatott. 
A még savas ellenhatásu oldat majdan túlnyomó mennyiségű ége
tő könlegeggel, azután vilsavas szikéleggel vegyitetett, mind ad
dig mig csapadék képződött. Ez 24 óráig engedtetett leülepedni, 
azután a folyadék a csapadékról (vilsavas könlegeg-keseréleg) 
leöntetett és átszüretetl, a csapadék egy szűrön összegyüj tetett s 
ezen könlegeg tartalmú vízzel kimosatott, megszáritatott, izzásnak 
tétetett k i, és megméretett. 1 ,612- t nyomott, mi 0,591 keser- 
élegnek felel meg.

B.) A k i r á l y v i z b e n o l d h a t l a n  m a r a d é k  k e z e l é s e .

Ez szénsavas szik- és haméleg vegyitékével megolvaszta- 
tott, a megolvadt tömeg a tégelyből kivétetett s föleresztett só
savban föloldatott s gyenge tűznél szárazra elgözöltetett. A szá
raz tömeg erre valami kis sósavval megnedvesitetelt, nehány 
óráig állani hagyatott, azután vízben föloldatott. A kovasav ol- 
datlanul maradt vissza, melly a szűrön összegyüjtetvén s lepárolt 
vizzel tökéletesen kimosatván, megszáritatott, izzásnak tételeit 
ki és megméretett. 0,909 gmm. nyomott s vakító fehérségű volt, 
a nélkül hogy a forrasztó cső előtt szénsavas szikéleggel összeol- 
vasztatván idegen anyagok legkisebb nyomát is tanúsította volna. 
A kovasavról leszűrt savas folyadék, mellyben vas s az agyagföld 
nagyobb része foglaltatott, az A. alatti oldathoz adatott, s ezzel 
együtt vizsgálat alá vettetett.
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A mennyi leges vegybontás ezek szerint adott

Ként S. 0,0446
Yaséleget Fe2 0 5 0,7360
Agyagföldet AP 03 0,2030
Aléleget Ni 0. 0,0160
Keseréleget Mg 0. 0.5910
Kovasavat Si o3 0,9090
Cseléleget Mn 0 Mn2 0* 0,0015

Ezen anyagok azonban nem ügy tekintendők, mint ha ezen 
állapotban foglaltattak volna a meteorköben; névszerint pedig a 
ként úgy kell venni, mint a melly egy rész vassal vagy álany- 
nyal vagy mind kettővel egyszersmind össze volt kötve. Hogy 
már a kén egy rész vassal Fe S, vagy Fe S2 volt-e egyesülve 
azt bajos meghatározni. Hogy Fe S van benne, az abból kivi
láglik, hogy föleresztett sósavval leöntetvén, könkénegszesz fej
ük ki. De hogy Fe S2 is van jelen, az is bizonyos, minthogy a 
kénfémek legnagyobb része sósavban melegítés mellett sem olda- 
tik föl, s csak a forró királyviznek sokáig folytatott behatása 
képes a kénfémeket egészen föloldani és élegiteni. Az álany két
ségkívül csak mint álkéneg Ni S van benne jelen. Hogy váljon 
avasnak azon része, melly a kénnel nincs csatlakozva mint vasé- 
leg, vagy mint élegesélecs van- e benne, azt szinte igen nehéz 
meghatározni, minthogy az oldatban mindég vashalvacsnak (E i- 
senchlorür) kell lenni, ha az ásványport föleresztett sósavval ke
zeljük. Ezen vashalvacsnak minden esetre az Fe S-böl kell tá
madni, ha ez sósavval kezeltetik. Azonban valószínűbbnek tartom 
hogy a vizsgált testben nem egyedül Fe2 03 hanem az éleccsel 
egyesülve Fe 0, Fe2 03 van jelen. Az agyagföld, mint ollyan, a kova
savval összekötötlnek tekintendő, miként akeseréleg is, nem pedig 
szénsavas keserélegnek, minthogy az ásvány föleresztett sósavval 
leöntetvén, a szénsav kifejlődése észre nem vehető. A cselenyt 
úgy lehet tekinteni, mint a melly cseléleges cselélecs állapotban 
volt benne.

Ezek szerint a meteorkő alkatrészei következő módon álla
nak elő:
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Alkéneg Ni S 0,0179
Vaskéneg Fe s 2 0,0705
Vasélecséleg Fe 0, Fe2 0 ‘ 0,4520
Agyagföld A l2 03 0,2030
Keseréleg Mg 0 0,5910
Kovasav Si 0* 0,9090
Cselélecséleg Mn 0 Mn2 03 0,0015

2,2449
Munkába véletett 2,2500

Veszteség 0,0051.

I



AZ ÁRVA-MEGYÉBŐL BEKÜLDÖTT ÁLLÍTÓLAG METEOR-
VASDARABOK

VIZSGÁLATÁRA KINEVEZETT BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE,
TOLMÁCSOLVA

M I K E C Z  A I 1 ) R Á § .

KIR KAMARAI TITOKKOR S A BIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTÁL,

Midőn e bizottság munkálatát, ezen egy a legérdekesebb 
természeti jelenetek közzé tartozó tárgyban, négy izbeni össze
jövetele alkalmával, e folyó 18-1-1—dik év nov. hó 2-dik, 13-dik, 
18-dik és 19-dik napjain megkezdette, folytatta és végezte, — 
azon részvételt gerjesztő gondolat követte lépéseit, hogy való
színűleg új példányaival fog találkozhatni azon külvilági és ta
lányos lényeknek, mellyeket a hajdankor népei, Phönízek, Görö
gök, Rómaiak, mint égből hullott szent köveket (Baetyliákat) 
szent helyeiken őriztetvén, isteni tisztelettel illettek; — mellye
ket a közép századok lefolytén a tudatlan és babonás nép fé
lelemmel és visszaborzadva tekintett, és (mint a „bér bertt)Ünf(f)tC 
^öurggrctf^ nevezetű elbogeni légvasról tudva van) kísértő s go
nosz lelkek idéző bűbájos készítményeinek tartott; — mellyeket 
többen az újabb idők tudósai közöl is, mint nem is létezőket, s 
a mesék és álmok országába tartozókat, visszautasíthatni kívántak; 
jelenleg pedig De Lüc,  M a y e r ,  O l b e r s ,  Laplace ,  Ho
wa rd  és Chladni  egymástól elágazó véleményeik után, — a 
tudós világ, majd a hold vulkánai által kilökött bombáknak, vagy 
más bolygó és szétszakadozolt égi testek töredékeinek, majd a 
föld legfelsőbb légkörében összeállóit anyagok tömegének kí
ván tartatni. — Azért is ez alázatos jelentést tevő bizottság, 
ismervén az eddig történt számtalan csalódási eseteket, s épen 
hamis példányokból álló gyűjtemények létét is, — a szó-
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ban forgó meteor-vaspéldányoknak, mint szeretett hazánk rit
ka s csak harmad Ízben fedezhetett tulajdonának megvizsgálási 
és halározási körében, nem csak szenvedélyes figyelemmel és 
szorgalommal, de a szükséges ovakodással is kívánt, a mennyi
re a kitűzött határidő engedte, foganattal eljárni.

Elsőben is mi a kérdésben forgó meteor-vasaknak föltalálá
sa helyét illeti: a találó W eisz János  árvái uradalmi mérnök, 
és beküldő Horvá th  Ala jos  árvái fő-orvos urak közléséből 
az tűnik ki, hogy e példányok, és még ezenfölül mintegy TO 
fontot nyomó darabok, Árvamegyében a Tkur doss í n  és Sz la -  
nicza közt fekvő Magúra  hegy tövében, az Árva vize által hal
mazon kavics- és iszaprétegekben feküdtek, s annálfogva azok 
a legkésőbbi geognosticai, vagyis ugv nevezett alluviumi idő
szak alá tartozhatnak. — Melly környülményt egyébbiránt a 
bizottság, a példányok meghatározására nézve, épen olly kevés
sé tart jellemzőnek, — mint volt egykor a lénártói légvasra néz
ve annak helyzete csekély jelentőségű, midőn az, egy juhász 
által, vízforrás kifolyásánál falevelek alatt, fejsze állal okozott 
vascsendülés után fedeztetett föl.

Megemlíthető azonban itt azon észrevétel, hogy minden ed
dig ismeretes magyarországi meteor-példányok, úgy a lénártói 
és nagydíviniai, minta jelenleg kérdés alatt lévők, egyezöleg 
a gácsországi határszél közelében a iiarpát -  hegyek magasabb 
ormai közt találtattak: és pedig, a mint Haidinger  ur a Hírla
pokban folyó év április 17-dikén közié, jelen esetben, további 
bányászati kutatás nyomán, olly nagy mennyiségben, hogy an
nak használata, mütani tekintetben is czélozlatik.

Továbbá midőn külsejükre nézve a jelen példányok egyike 
sárga, a másik pedig feketés színnel lévén bevonva, — ezen utol
sóbbnak színezetét, a béküldö úr az irlával- Graphit- egvelitett 
rétegnek, mellyben az találtatott, tulajdonító; — nem lévén czéla 
a bizottságnak, ezen állításra nézve mostani alkalommal határo
zottan felelni, elölegesen csak az iránt kíván észrevételt ten
ni, hogy közönséges tapasztalat szerint, a kárpáti homok-és 
mészkőképletben, melly P u s c h  geognosticai munkája szerint 
Árvamegyében általában, különösen pedig S y do w szerint Szla-  
nicza vidékén kirekesztöleg uralkodik, — irla előjövetelemind
eddig nem volt ismeretes. — Egyébbiránt pedig, csak a külső alak 
szerint és azon fekete anyagi részek után ítélve, mellyek az

4 *
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egyik példányban, vas-ércczel egyvelgesen láthatók, a bizottság 
inkáb hihetőnek tartja azt, hogy az említett iszap-rétegnek, a fe- 
ketés színezete (ha nem mállott kőszén, vagy foszló fekete agyag 
részeitől eredne) inkább vas-, vagy cselélecs (manganoxydul) 
hozzájárulása által állott elő.

Ezen észrevételek után, a bizottság további figyelmét a 
kérdés alatt lévő példányok belső alkotására függesztvén, annak 
közelébbi isméretéhez, a példányokon fekvő vastag rozsda borí
ték miatt, másképpen nem juthatott, mint hogy azoknak elmet- 
szésére, a lapoknak kisimítására, sav és tűz általi futtatására és a 
mennyire az idő rövidsége engedé, vegytani próbatétel végbeví- 
telére is, e bizottság tagait T. Pecz Vilmos Dr. Boor Károly és 
Dr. Nendtvich Károly urakat elölegesen megbízza.

Melly lépések követköztében a bizottság, — általános vegy
tani munkálatát e másodízben kitűzött határnapra sem végezhet
vén b e , — a példányok vissza rekesztése mellett, alázatos vé
lemény adásában következőkre szorítkozik:

A sötétebb színű példányok azon lapjain, mellyeket T. Pecz 
Vilmos ur leköszörülés után, légsav és tüzedzés által készített, a 
meteor-vasakon isméretes három és négyszegű widmanstaedten- 
féle vonalak és képlegek nem mutatkoznak ugyan olly kivehető- 
lég, mint azt Ha id inger  űr,  egy hozzá fölküldött, ugyancsak 
szlaniczai példányra nézve, a fentebb érintett híradásában leírta; — 
mindazáltal ezen lapok is meteor-eredetet bizonyitnak azon fodro
zott és köralaku rajzok által, mellyek a bécsi császári gyűjte
ményben lévő lenártói darabon isméretesek, s mellyek itten is, 
ámbár a lapok repedezettek, és hosszas szemzetüek, figyel- 
metes vizsgálat után észrevehetők. — Amint azon fölül az egyik 
darabon kitűnő új törés is mutatja, a szemzeteknek némü jegecz 
forma szerkezete is van.

Itt következik immár ezen meteorvasdaraboknak T. P e c z  
V i l m o s  áltál végrehajtott ásványtani vizsgálata is a ;Dr. B o o r  
K á r o l y  általeszközlött minöleges vegybontása.



Á S V Á N Y T A N I  L E I R A T A
AZ

ÁRVA-MEGYÉBEN TALÁLT METEOR-VASDARABOKNAK 

PETZ VILMOS
Á I, T A L

A vizsgálat végett nekem átadott árvái meteorvasdara-, 
bök egyike, az I. számú, hosszukás, lapos, sötét zöldes-szürke 
anyaggal bevont darab volt; a II. számú pedig inkább kerekded, 
barna rozsdához (Ocker) hasonlító fölülettel.

Az átmetszés után mind két darab mélyen megtámadva 
mutatkozott, úgy hogy a kerekded barna darab térimejének (vo
lumen) csak kisebb része állott színvasbol. Hogy ezen földes bo
rilék magából a vasból képződött élegülés (oxydatio) által, azt 
annak vegybontása legbiztosabban elhatározhatná; de már abból 
is látni való, hogy (miként különösen a II. számún lehetett ész
revenni) a földes tömegben fémrészek elszórvák, még pedig nem 
világosan körülírt szélekkel, hanem a földes tömeggel összeol
vadva s magokon a fémrészeken ismét többé vagy kevésbé éle
gek (oxydum) vonulnak fit.

Az idegennemü vegyületekböl csak deléjkovand (Magnet
kies) vagy legalább ahoz külső tekintettel igen hasonlító anyag 
mutatkozott ; szigorúbb vizsgálatra nem lehetett abból elegendő 
mennyiségei nyerni, hanem az azzali hasonlatosságot csak a sa
játságos sziliből és tetemes keménységből lehetett megítélni.

Az I. számú darabnál már puszta szemmel lehetett a földes 
borítékban illy részecskéket észrevenni; a váglapon vékony borí
ték gyanánt mutatkozott az, az elkülönzési fölületeken a vas egyes 
szemcséi között; a II. számú darabban ugyan illy viszonyok kö
zött mutatkozott az, de csak magában a vas tömegében és cse
kélyebb mennyiségben mint az I. számúnál.

Jegeczes (cryslallinisch) alakbúi vagy szerkezetből egyik 
darabban sem leheteti valamit észrevenni. A kicsiszolt (polirt) 
fölületek égetése (Aetzen) semmi Widmansiaedten-féle alakokhoz
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hasonlót nem mulatott. Az I. számú kétszer ismételt égetésnél min
dig csak bádjadt apró szemcsés fölületet tüntetett elő, jóllehet a 
műtétéi másodszor olly lassan ment véghez, hogy a fölület csak 
24 óra mulva látszott tetemesen megtámadva. A II. számúnál igen 
gyöngéd égetés után nehány párhuzamos vonalak, más párhuza
mos vonalaktól különböző szegletek alatt átvágva, voltak észreve
hetők; de ezek a sav erősebb behatása után mindég elenyésztek, 
s igy kétséges volt váljon a belső szerkezet vagy a köszörülés 
alkalmával a köszörülő eszköz behatása által okoztattak-e ?

Az I. számú fajsulya volt 6,827.
A II. számú fajsulya pedig 7,580.
A /*eménység: a folpat (Fluszspath) keménységét közelítet

te meg s inkább csekélyebb mint nagyobb volt, mert abban va
karást ejleni nem lehetett, a szegletek a folpaton ellapultak, sin
kább a folpat által lehetett a vas fölületén vakarást eszközölni.

A törés: mennyire észre lehetett venni, apró szemcsés volt.
A nyithatóság: tökéletes.
Az elválások szabálytalan szögletes különböző nagyságú 

egész TA hüvelyk átmérőjű szemcsékben, darabokban történlek.
A szín: világos aczélszürke, világosabb mint a rendes aczé- 

é, a sárgának igen csekély n yomával.



AZ ARVA-MEGYÉBEN TALÁLT METEORVAS
MINŐLEGES VEGYBONTÁSA,

VÉGREHAJTVA

D r. B O O R  K Á R O L Y
ÁLTAL.

Miután az árvái szín vas minőleges vegybontását *) végre
hajtottam, e munkálat eredményét azon jelentéssel teszem közzé, 
hogy a D r .  N e n d t v i c h ű r e  tárgyróli vizsgálata is legközelebb 
elvárandó, s én is részemről mihelyt lehetséges leend, a meny
nyileges vegybontást is végrehajtandom és közzé teendem.

A vegybontás végett nekem átadatott darab aPe ez úr tudósítá
sában II. szám alatt volt fölhozva. Mi ennek természettani saját
ságait illeti, az említettekhez még azt tartom csatolandónak, hogy 
a szinvason magán sok keskeny, fekete szinü repedések valószí
nűleg előpostái a lassankénti élegülésnek, vonultak keresztül. 
Ezen repedésekben, mellyek miként mondám fekete s meglehe
tős szilárd összeállásu anyag vékony rétegével voltak betöltve, 
vaséleg-élecs (Eisenoxyd-oxydul) volt, miként a külboriték azon 
részében is, melly a vas színrészéhez legközelebb feküdt. Több 
rendbeli kisérlelek daczára, mellyekkel a vasat savak által akar
tam megtisztítani, nem sikerült azt vegybontás által a külső föl
des boritékától egészen megszabadítani;miként a föleresztett sav 
is, a finom repedésekben létező fekete anyagra különös föloldó 
hatás nélkül maradt.

*) E munkában leginkább Berzelius jeles munkálatai a meteorvasról, mely- 
lyek a Poggentlorf „Annalen der Physik und Chemie“ czimü folyóira
tában közölvék, szolgállak nekem előkép gyanánt.
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A. Kísérletek száraz úton.

1) Az árvái színvas az olvasztócső (Löthrohr) előtt egy 
széndarabon meglüzesítve alig terjeszt el észrevehető kénes sav
szagot; megfúvatván fölülete kékes-szürke fémszínt ölt magára 
s egyébbiránt változatlan marad. Szálladékot (Anflug) egyátalában 
nem lehetett észrevenni. Ha az olvasztócsö erős lángja hirtelen 
érinté a vas valamelly sima fölületét, egy a vasból kiömlő kék 
lángot nyilván észre lehetett venni. Az árvái vas egyébbiránt a 
legélénkebb olvasztócsöi láng után is igen kemény s meglehetős 
merevény (spröde) maradt.

S) A térdformán meghajtott üvegcsőben a szóbani fém áta- 
lában ügy viselte magát, mint a széndarabon, csakhogy itten cse
kély mennyiségű s még savas ellenhatású víz gyülekezett össze, 
valószínűleg a vas finom erein és repedésein átvonuló vaséleg- 
élecsböl. Az árvái színvas több darabjainak egymás után követ
kező olvasztócsőveli megtüzesitése alkalmával azonban, csak 
egyetlen egy kisérlelnél fejlődött ki nyilvános retekszag. Ez al
kalommal az üvegcső belsejében, az olvasztócsőveli élénk tüze- 
sitésnél, igen csekély sárga, s a világosság felé tartatva vörös
be vonuló szálladékot lehetett nyerni, mellyet csak igen erős izzó 
tűznél lehetett szállékonnyá tenni s helyéből kimozdítani. Ezen 
jelenetek azonban, miként már említetett, csak egyetlen egy k í
sérletnél mutatkoztak; a többi négy vagy öt, térdformán meg
hajtott üvegcsőben tett izzási kísérleteknél, lehetett ugyan min
dig csekély kozmás megégett zsírhoz hasonló szagot észrevenni, 
de reteny (Selen) szagot egyátalában nem.

3) Érenycsípesz (Platinzange) között az árvái színvas a 
legerősebb tűzben is tökéletesen olvadatlan maradt, még az or- 
mókon is.

B. Kísérletek nedves úton.

1,51 gramme árvái színvas (nagyobb mennyiséggel a mi- 
nöleges vegybontáshoz nem rendelkezhettem czélszerűn a nélkül, 
hogy a nekem átadott darabok nagyon szét ne zúzassanak) mint
egy 60° C. hévmérsékletben IS  óráig szárítatván, sósavban föl
oldatott, még pedig úgy, hogy az oldás vége felé a hévinérsék-
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lelet 100° C. fokra lehetett fölmagaszlalni. Kezdetben a szesz
kifejlődés lassú volt, de azután serényebbé lön. csak ekkor kép
ződött azon kénsavas rézélegoldalban, mellybe az elébb meg
mosott s az oldásnál kifejlődött szesz vezettetett, valami kis 
mennyiségű rézkéneg. Az árvái vasra öntött sósav egy pillanat 
alatt sárga színűvé lett,melly később zöldessé változott. A fém
ből kezdetben fekete darabok váltak le az oldás alatt, mellyek 
szétporultak, és fehér eztistfényü fémlemezecskék, mellyek ama
zokkal együtt oldhallanok voltak a sósavban. Az oldás alatt ki
fejlődő könenyszesz (Wasserstoífgas) kezdetben szinte szagtalan 
volt, később mindazállal előállott a szénenytartalmu vas sósav- 
bani föloldását mindenkor kisérő szag, mi a föloldásnál támadó 
kön-szénegegyleeknek (Kohleirvvasserstoffverbindung) tulaj
donítandó. Az eredetileg egészen tiszta üvegnek belső fölülete, 
mellyben a szesz lepárolt vízben mosatott meg, valóban ollyan is 
volt, mint ha olajjal lett volna bevonva, úgy hogy a víz arról 
nyilván karikákban ( úgy nevezett szemekben) vált le. Az árvát 
vas fönebb említett mennyiségének mintegy 3 óra kellett, míg ai 
a sósavban föloldatott, 0.06 gr. sullyu mennyiség maradván ol- 
datlanúl.

а) Az olvasztó-készület középső üvegében létező víz, melly 
a kifejlődő könenyszesz megmosására rendeltetett, a képződött 
szállékony könszéneg szagát áruiá e l; s a következő kémsze
rekkel hozatván érintkezésbe, imez ellenhatásokat mutatá:

1) Könlegeg tartalmú légsavas ezíistéleggel csak fölmelegítés 
után kapott kissé barnába vegyülő színt.

2) Eczetsavas óloméleggel és eczetsavval megjavítva, nem 
képezett csapadékot.

3) Könkéneges könlegeg (Schwefelwasserstoff-Ammoniak) 
24 óra múlva néhány igen apró vöröses-sárgás pelyheket ered
ményezett , mellyek égető könlegegben elenyésztek.

4) A kénes sav (Schwefelige Säure) igén csekély mennyi
ségű porképü csapadékot s nehány igen apró vöröses-sárgás 
pelyhet adott, 24 óra lefolyta után.

5) A highalvag-olvadék (Quecksilberchloridlösung) nem 
képezett csapadékot.

б) A tömény kénsav és tömény légsav sem csapadékot sem 
színezetet nem eredményezett.
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b) Az árvái vas sósavas oldata, az oldatlan maradéktól el
választatott s ez utolsó további vegybontás végett elölegesen fél— 
retéletett. A szűrőn át elválasztott folyadék pedig egy porczellán 
csészében fölmelegítetett s légsavval élegitetett — mikor is tiszta 
átlátszó maradt, — azután pedig poros szárazságig elgözöltetelt. 
Itt egy zavaró körülmény által megakadályoztatlam a kovasav 
netaláni elválása észrevehelésében, minélfogva e tekintetben 
majd a mennyileges vegybontásnál kell figyelemmel lenni. Az el- 
gözöltetés után sósavtartalmu vízben oldatott föl s a sósav túl
nyomó mennyisége annyira elgözöltetelt, hogy az oldat többé 
csak igen kevéssé volt savas ellenhatásu, mikor is aztán

c) 18 óra hosszáig könkéneg (Schwefelwasserstoff) vezet
tetett rajta keresztül. Ezen idő alatt a folyadékban nem csekély 
mennyiségű sötét-sárga csapadék képződött. Miután a könkéneg- 
tartalmu folyadék egy porczellán csészében mérsékelten fölmele
gítetett, a tökéletesen kivált csapadék egész mennyisége egy 
szűrön át elválasztatott s jól kifőtt, meleg, lepárolt Auzzel meg
mosatott.

d) A b) alatti csapadékból leszűrt folyadék felényire elgö- 
zölletett, azután légsavval élegitetett, ekkor pedig a vas, nehogy 
az a további vizsgálatnál alkalmatlan legyen, eczetsavas szikéleg- 
gel forró melegben lecsapatott s a szűrön összegyüjletelt.

e) A vasélegröl leszűrt folyadék, a mosóvízzel együtt 
felényire elgőzöltetett, azután pedig sárga könlegkéneggel 
(Schwefel-Ammoniak) vegyílelett, mire nagy mennyiségű kékes 
fekete csapadék támadt. Ez 48 óráig a lecsapató szerrel érintke
zésben maradt. A kénfémek (Schwefelmetalle) ekkor a rajtok 
lévő tiszta sárga folyadékkal együtt, a könlegeg s túlnyomó 
mennyiségű könlegegkéneg elűzéséig fölmelegílettek, átszűretvén 
pedig a szűrön forró, jól kifőtt vízzel kiédesítettek.

f) A kénfémekröl leszűrt folyadéknak megsavítása után, a 
sósav elszállásáig főzetett az, s azután átszüretett. Ezen folyadék 
egy része égető könlegeggel vegyítelvén, az első esetben épen 
semmi, a másikban fölötte csekély csapadék képződött. A har
madik része mindazáltal égető könlegeggel s vilsavas szikéleggel 
(Phosphorsaures Natron) lecsapatván, tetemes mennyiségű, nagy- 
pelyhü csapadékot képezett, melly kevertetvén részletesen kis 
mértékben jegeczképüvé lelt. Ezen csapadék égetés után szinte 
feketének mutatkozott; légsavban föloldatván, az oldat sárgás



szinü volt, mellyböl az égető könlegeg fehér tériraés testet csa
pott le. Könlegkéneg által a’ légsavas oldatból sötét-zöld csa
padék ülepedett le, melly szénsavas könlegegben oldhatlan volt, 
s mellyböl húzamosb idő múlva az edény fenekére fehér színű test 
vált ki. Az izzó tűznek kitett zöld csapadékban sok szikéleggel 
sem lehetett érenylemezen a cseleny nyomára akadni. Imitt amott 
a vele izzótűznek kitett szikéleg sárgás lett s apró fémpikke- 
lyecskék voltak benne, mellyek iszapolás által jobban szemhe- 
tüntenek. Ezek szerint azt hiszem, hogy ezen csapadékot főleg 
vilsavas álélegnek (Phosphorsäures Nickeloxyd) vilsavas könle- 
geg-keseréleggel vegyítve lehet tekinteni. *)

g) Az e) alat t  n ye r t  kénfémek  vizsgálata .  Ezek egy 
része a kénfémek elszállásaig égetletett, mire a sötét-zöld színű 
maradék kevés király vízben tökéletesen föloldatott. Ezen oldatból 
már az álany (Nickel) túlnyomó mennyiségű égető hainéleg- 
lúggal főzetve, mint sárgás-zöld csapadék veretett le. De ezen 
álélegcsapadékban kékéleg(Cobaltoxyd) is volt, mivel az póris- 
sal egyedül, úgyszinte pórissal és ónnal az olvasztócsö előtt ki
tűnő'eg (schmälte) kék gyöngyöket adott.

Másik része a’ kénfémeknek szénsavas könlegeggel pálita— 
tott húzamosb ideig, de illy móddal nem lehetett azokból kénfé
met kivenni. Harmadik része a’ kénfémeknek eczetsavval kezel
tetett, az átszűrt és elgözölt folyadék sok szikéleggel megolvasz- 
tatván, legkisebb nyomát sem mutatá a cselenynek. Ezen az 
úton miudazáltal valami csekély mennyiségű álany, kékeny és 
kesreny vonatott k i; mert a’ kénfémeknek elgözölt eczetsavas 
vonatával megolvasztott szikéleg vöröses-sárgás színű lett s fém- 
pikkelyecskék is voltak benne észrevehetők. Vízben ezen szik
éleg nem oldatott föl tökéletesen , s az oldatban számtalan apró, 
fehér, igen könnyű testecskék úszkáltak, mellyek egy csep só
sav hozzáadása után azonnal elenyésztek.

h) A c) alatti könkéneg átvezetése által nyert csapadék meg- 
szárítatván sötét-sárga színű volt. Ezen csapadék egy része szén
savas szikéleggel üvegcsőben megtüzesítetvén, nem képezett 
szálladékot (Anflug); széndarahon az olvasztócsö előtt nem le
hetett mirenyszagot észrevenni. Másik része a kéncsapadéknak
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■") Nem valószínűden, hogy valami csekély mennyiségű vilsavas vaséleg 
is lehetett hozzá vegyítve.
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erős égető könlegeggel kezeltetett; a sárgás színű folyadék át- 
szüretvén, s egy óraüvegen elgözöltetvén, mintegy 1 —£ mil
ligramme barnás-vörös maradékot hagyott hátra, melly szénsavas 
szikéleggel az olvasztócső előtt széndarabon nem ugyan mireny- 
szagot, hanem sajátlagos pézsmanemü illatott fejtett ki. Az itt al
kalmazott s színitési tűznek (Reductions-Feuer) kitett szikéleg- 
ben, szinte fém nyomaira lehetett találni, melly achat mozsárban, 
annak falaihoz fehér fémszínnel ragadt. Az égető könlegeggel 
kivont kéncsapadék, miután megszárítatolt, perczellán tégelyben 
égettetett el, az igen csekély mennyiségű sárgás-barna maradé
ka pedig szénsavas szikéleggel vegvítetett s az olvasztócsö előtt 
széndarabon színitetett, melly alkalommal az iszapolás után az 
achat mozsárban néhány apró sárgás-vörös fémpikkelyecskék 
maradtak vissza.

i) A d) alat t  l ecsapot t  va sé l eg  v i z sgá l a t a .  Ennek 
egy részére sóskasav öntetett, melly azt igen csekély mennyi
ségű kén-sárga poron kívül, egészen föloldotta. Ezen maradék 
az izzásnál barnás vörös színű lelt s a további vizsgálatnál ügy 
viselte magát mint a vilsavas vaséleg. Másik része a vasélegnek 
sósavban oldatott föl s az oldat kénsavas szikéleggel vegyitetett, 
mire semmi csapadék sem képződött. Harmadik része a vaséleg
nek salétrommal összeolvasztatván, s a vegyidet vízzel kivonatván 
és légsavval megsavitatván s ezután légsavas óloméleggel vegyí- 
tetvén, igen csekély fehér csapadékot adott. Negyedik része a 
szóbani vasélegnek égető hamélegoldattal főzeteit, a kétszer át
szűrt folyadék nyilván vöröses szint mulatott, melly lepárolt viz- 
zeli bővebb föleresztés után sem enyészett el Ezen égvényes fo
lyadékból a könlegeg sem hidegben sem fölmelegítés mellett leg
kisebbet sem csapott le, ellenben az égető könlegeg, halvkönle- 
geg-keseréleggel (Chlor-ammon-magnesium) csekély ugyan, de 
mégis nyilvános csapadékot adott. Ecselsavas óloméleg s légsa
vas ezüstéleggel is lehetett az ismeretes módon, a vilsav jóleliet 
csekély tartalmát bebizonyítani. Ónhalvacs (Zinnchlorür) ellen
ben, a légsavval megsavitolt égető hamélegfolyadékban több na
pok múlva sem képezett csapadékot. — Honnan eredhetett a vas- 
éleggel főtt hamélegoldatnak vöröses színe, arról nem vagyok ké
pes magamnak tökéletesen számot adni, jóllehet nehány kísér
letet tettem, hogy ezen vöröses színezet okát kipuhatolhassam. Név- 
szerint pedig könkéneggel (Schwefelwasserstoff) és könlegkén-
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eggel (Schwefelammonium) egy óra múlva sem kaptam csapadé
kot a vörös szinti folyadékból. Adott ugyan ezen folyadék ég vé- 
nyes állapotban szárazra elgözöltetvén valamelly szürkés port, 
melly ott, hol a porczellán csészéhez ragadva maradt s erősebben 
megtüzesítetett kék-viola szint öltött magára; az olvasztócsö előtt 
mindazáltal szikéleggel vegyitetA'e, sem nyilvános színezetet, sem 
fémszinitést nem lehetett észrevenni. Amennyileges vegybontás- 
nál, ha netalán ott is mutatkozandik az említett színezet, alkalmat 
veendek magamnak, az ide vágó kísérleteket, mellyek most a vas- 
éleg nagyobb mennyiségének hiányánál fogva nem üthettek ki 
jellemzően *) lehető tökéletesen kiegészíteni.

k) Az á rv á i m e teo rv as  azon ré szén ek , m elly  a só - 
saATbani fö lo ld á sn á l m arad t h á tra , v iz sg á la ta . Ez szárí
tott állapotban barnás szürke szinü volt s a királyvizben melegség 
alkalmazása mellett tökéletesen föloldatott. A keve*ssé savas ol
dattal tett egyik kísérletnél a könkéneg csapadékot képezett, melly 
megszáritatván barnás-sárga szinü volt, s mellynek további vizs
gálatát az igen csekély mennyiségnél fogva, itt nem lehetett 
végre hajtani. A savas oldat erre égető könlegeggel közönyösi- 
tetett (neutralisirt) s könlegkéneggellecsapatott, a túlnyomó meny- 
nyiségü könlegkéneg elgőzöltetett s a folyadék a kénfémektől 
szűrő által elválasztatott.

l) A szűrön átment, még opalizáló folyadék sósavval meg- 
s avitatván fölmelegitetvén, űjra átszüretvén s most égető könle
geggel túltelitetvén, sóskasavas könlegeg által csekély zavarodás 
képződött benne; égető könlegeg azonban vilsavas szikéleggel 
tűnemü jegeczes s pelyhekkel \egyitett csapadékot képezett, 
melly megszáritatván igen csekély mennyiséget tett. Az apró je - 
geczek megszáritatván gyöngyház fényességűéit, sárgás színű
ek voltak, kissé szivárványoztak (irisirten) izzás által megfeke
tedtek, s ezen fekete maradványuk szikéleggel érenylemezen 
az olvasztócsö előtt cseleny nyomait mutatá, s a velők izzásnak 
kitett szikélegben miután a fölolvaszlatott, apró pelyhecskék úsz
káltak, mellyek igen valószínűleg keserélegböl állottak s egy csepp 
légsav hozzáadására azonnal elenyésztek.

*) Véleményem szerint talán elszaporázás volna, az itt tapasztalt s nem elég
séges kísérletekkel követett vöröses színezetet a festeny (Chrom) 
tartalomnak tulajdonítani.
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Harmadik része az imént említett, jól kifőzött folyadéknak 
égető könlegeggel s mészhalvaggal (chlorcalcium) vegyitetvén, 
egy bedugaszolt üvegbeni búzamos állás után, nagy pelyhii csapa- 
dékot adott, melly nem egészen fehér, hanem kissé sárgás színű 
volt. Ezen csapadék izzásnak tétetvén ki s légsavban föloldatván 
a meglehetős savas folyadékhoz légsavas óloméleg adatott, mire 
fehér, pornemü csapadék képződött. Ugyan ezen oldat könleg- 
kéneggel sötét-zöld, pelyhes csapadékot adott, melly sem tiszta, 
sem szénsavas könlegegben föl nem oldathatott, s vaskénegnek 
(Schwefeleisen) mutatkozott.

m) Az á rv á i sz invas sósav b ó li m arad ék áb ó l n y e rt 
kén fémek v izg á la ta . Ezek színe a szárítás után ollyan 
volt mint a vasélegvizegyé (Eysenoxydhydrat). Miután égettettek 
s választó vízben föloldattak, égető könlegeggel szigorúan közö- 
nyösitettek, azután pedig a vas ezen oldatból gyantársavas kön
legeggel (bernsteinsaures Ammoniak) lecsapatott. Az ekként nyert 
gyántársavas vaséleg aránylag igen csekély mennyiségű volt. Le- 
szüretvén a folyadék a csapadékról, könlegeggel vegyitetett, mi
re nem nyert kékes színezetet. Égető haméleggel nem lehetett 
áléleget (Nickeloxyd) lecsapatni *). A mind e mellett zöldes szí
nű folyadék ezután ismét légsavval megsavitatolt s szárazig el- 
gözölletett. Ezek szerint a folyadékban az elgözöltetés alatt ham- 
halvag és légsavas haméleg volt. Miután a sótömeg szinte szára
zig elgözöltetelt, a külső széle zöldesnek mutatkozott, míg a kö
zéppont, hol az a lámpa tüze által inkább föhnelegitetett, nagyon 
sárga szinti volt. Ezen elgőzőlt sótömeg vízzel leöntetvén, igen 
csekély mennyiségű vöröses por **) visszamaradása közben, 
bor-sárga folyadékká olvadt föl. Ezen folyadék könkénegvizzel 
eleinte csak sötétebb színezetet, azután pedig csekély sárgás pely
hes csapadékot képezett; könlegkéneggel sötét- szöld szint, 
főzésnél sötét-zöld csapadékot adott, melly szénsavas könlegeg
ben kissé fölolvadni látszott; mészhalvaggal és ónhalvaccsal (Zinn- 
chlorür) nem képezett csapadékot; cserellel (Gerbstoff) nem

*) Nagyon lehetséges azonban, hogy mind a mellett itt is volt jelen áléleg 
de a vaséleggelegyszersmind mint gyantársavas áléleg lecsapatolt. Ä 
gyántársavas vaséleg csapadék mindazáltal alanyra nem vizsgáltatott.

**) Ezen maradék sem porissal, semvilsavasszik-könlegéleggel nem képezett 
az olvasztócső előtt valami színezetet a gyöngyökben, talán mivel igen 
csekély mennyiségű volt; mindazáltal vaséleg lehetett az.
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kapóit színezetet; ham-vas-kékeggel (Kalium eisencyanür) a fo
lyadék sárgás-zöld szint kapott a nélkül hogy csapadék képződött 
volna. Ezen kísérletek, mellyeket a folyadék elégtelen mennyisé
génél fogva nem lehetett folytatni, valószínűvé látszottak 
előttem tenni azt, hogy ezen színezet oka itten festeny volt.

Hogy bizonyos legyek a v ila n y é s fe s  ténynek az árvái szin- 
vasbani jelenlétéről, a vasnak külső feketés-harna élegboritéká
ból, mellyben még sok fémrészecskék találtattak, hozzáadólag mint
egy 3 gramme-ot szénsavas haméleggef, szénsavas szikéleggel s 
valami kis salétrommal a szokott arányban vegyítettem, s éreny- 
tégelyben 3A -ed óráig erős izzó tűznek tettem ki. Olvadás után 
a tömeg a tégely falain imitt amott kékes-zöld szinti volt a cselsa
vas égvénytöl (mangansaurer alcalQ. Az igen összeolvadt tö
meg forró vízzel kezeltetett, s róla világos-sárga szinti folyadék 
szüretett le. Mivel itt azt hittem, hogy a festeny okozta ezen szint 
a folyadék egy részénél a Vau ([ii el in-féle választó modort al
kalmazóm (Berzelius B. 2. 1. 331. 5. Auíl.). És valóban feketés- 
zöld csapadékot nyertem, melly megszórhatván szürkés-fekete 
szinti lett. Az olvasztócsö elölt ezen csapadék pórissal az élegti- 
lési tűzben sárga, a meghűlés után színtelen gyöngyöket adott: 
a szinitési tűzben ezen gyöngyök inkább zöldes színűek leltek. 
A pórissali ellenhatáshoz egészen hasonló volt a sal m ic ro co s- 
micussali ellenhatás, csak hogy a szinitési tűzben kezelt gyöngy a 
meghűlés után is zöldes maradt. Salétrommal megérintetvén ezen 
gyöngy zöldes színét vörösessé változtatta, ellenben ónnal kezel
tetvén a gyöngy az izzásban színtelen lelt, meghűlvén pedig bar
nás-zöld. Ezen kísérletekből nyilván kiviláglik hogy itten, a Vau- 
quelin-féle modor által kiválasztott fém, vas volt, melly a szénsa
vas égvények és salétrommali izzás daczára is a vilsavhoz kötve 
maradt, s miután az izzott sótömeg vízzel kivonatott, az oldalba 
mint vilsavas vaséleg ment állal. Azt egyébbiránt nem akarom ál
lítani, hogy valamelly más, a kesrenycsoporlba tartozó fémnek 
minden nyomdokától ment lett légyen. A Y auquelin-féle vá
lasztó modornál fémcsapadékról leszűrt folyadékban a vilsav 
jelenléte halvkönlegeg- keseréleggel, légsavas ezüsléleg- 
gel és légsavas óloméleggel nyilván bebizonyitalhatott. Meg 
kell még jegyeznem, hogy az izzított árvái vaséleg bo
rítékban a kénnek vagy kénsavnak csak legkisebb nyomára 
sem lehetett találni.



AZ ÁRVAMEGYEI METEORVAS

Minthogy még mindég azon véleményben voltam, hogy a fes- 
teny jelenléte az árvái meteorvasban kétségtelenné tétethetik, elő
vettem mintegy £ gramme-nyi mennyiséget az ásvány külső 
élegborítékából, és felkénsavas hamélegben föloldottam. A viz, 
mellyben a föloldott anyag kifőzetett, eczetsavval megsavitatván, 
sem eczetsavs óloméleg sem légsavas higéleccsel nem muta
tott festeny ellenhatást. A vízzel kifőtt föloldott anyagnak old- 
hatlan része az olvasztócsö előtt főleg vílsavas könlegeg-szík- 
éleggel vizsgáltatott. Miután a gyöngy ezzel meglehetősen te
lítve volt, mind az élegülési mind a szinitési tűzben sáfrány-sár
ga szinü üvegeket adott, mig forrók voltak. Meghűlvén pedig a 
szin zöldre változott, melly színezet a tökéletes kihűlésnél vilá- 
gossab lett ugyan, de el nem enyészeti s kivált a szinitési láng
ban képződött, állandóbbnak mutatkozott. A vilsavas só gyöngye 
szinitési lángban ónnal megolvasztatván itt is zöldes-barna lett.

Az árvái színsáv széneny tartalmára különös kísérletet nem 
tettem s nem is tehettem; egyébbiránt a sósavbani föloldásnál elő
adott jelenségeknél fogva alig kétkedhetni, hogy ezen elem is je
len volt benne.

Ezek szerint az előre bocsátott minöleges vegybontásbóí, kö
vetkező mellék alkatrészei tűnnek ki az árvában talált meteor
vasnak: á la n y , kén , v ila n y , igen kevés ré z , k ék en y  és 
k e s re n y , azután szén. az ón nyomdokais végre, ha t. i. az ol
vasztó cső előtt csak egyszer mutatkozott jelenetet egészen el
hanyagolni nem akarjuk, a re te n y  nyomai is. A vizsgálat folya
mata alatt ta lá lt viz és a v a sé le g é le c s  a meteorvason keresz- 
tülkasul vonuló finom repedékekhez tartozik; miként hajlandó 
vagyok a mész nyomait is nem magának a vas anyagának, ha
nem az ehez tapadt külső élegborítéknak tulajdonítani.



T U D Ó S Í T Á S

A SOPRON-MEGYÉBEN IVÁN HELYSÉGE KÖRÜL 1841.
AUGUSTUS 10-KÉN HULLOTT KÖESÖRÖL

KÖZLI

l)r. lEIDTVICH KÁROLY.

A királyi magyar természettudományi társulat 1841-dik évi 
november 9-kén tartott ülésében, az Iván helysége körül hullott 
gyanitólagos meteorkövekre vonatkozó hivatalos iromány olvas
tatott, mellyhez az említett kövekkel megtöltött bádogszelencze 
is volt csatolva. Minthogy már ezen kövek, természetűket s va- 
lószinüleges eredetüket illetőleg, különböző véleményekre s tu
dományos vitatkozásokra szolgáltattak alkalmat: a társulat engem 
bízott meg, hogy azokat alkatrészeikre nézve vegybontás alá ves
sem, s természeti sajátságaik s eredetök felöl véleményt adjak. 
Minthogy már nehány nap előtt föladatomat végrehajtottam: mű
ködéseim s összehasonlító vizsgálataim eredményét van szeren
csém jelenleg a tekintetes társulat elibe terjeszteni.

Az első kimerítő tudósítást ezen nevezetes természeti ese
ményről Báró R e i c h e n  h a c h  közlötte az irodalmi világgal a 
bécsi újságban; ezen tudósítás nehány nappal később azaugspur- 
gi közönséges újság 293 és 294-dik számú mellékleteiben ismét 
megjelent, de több adalékokkal s a törtéiit eseményröli nézeteinek 
részletesb fejtegetésével.

5
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B. R e i c h e n b a c h  legelső is volt a természetvizsgálók kö
zött. ki a tudósítás vétele után az esemény színhelyét megláto
gatta, hogy annak igazsága s valódisága felöl meggyőződjék, s 
magának az eseményt megelőző és követő körülményekről köz
vetlen tudomást szerezzen. Az ö indítványára az esemény illetőié— 
ges tanúi is hivatalosan kihallgattattak s vallomásaik hivatalosan 
jegyzőkönyvbe iktattattak. Ezen jegyzőkönyv hivatalos másola
ta, nehány sopron-megyei tisztviselő aláírásával hitelesítetve, 
a magyar tudós társaságnak küldetett által, s ettől a kir. magyar 
természettudományi társulattal közöltetett. Ezen tudósításban, mi
ként aB . Re i chenbach  által a bécsi újságban közlöttben is, az 
esemény ideje az 18'41-dik év august. 10-kének estveli 9 -1 0  
órájára tétetik. Ezen nap reggele, miként a jegyzőkönyv mondja, 
csendes és derült volt. Dél felé felhők torlódtak össze, délután pe
dig 4 -5  óra közben szelek támadtak, mellyek lassanként zivatar
rá és forgószéllé fajultak el, mire élénk menydörgések és villám
lások közben nagy eső következett, melly estveli 8 óráig tartott. 
Ekkor újra tökéletes csend állott be, melly majd nem 10 óráig 
tartott, mire véletlenül egy rövid záporesővel az említett köesö 
következett.

így hangzik a septemberben jegyzőkönyvbe vett tudósítás. 
Legnevezetesebb tanúi ezen nevezetes természeti eseménynek egy 
c s ő s z  és egy c s i k ó s .  Ezen tudósítással némileg ellenkezik a 
lövői papnak T a t a y n a k  Dr. SchedelFerenczhez, a magyar tu
dós társaság titoknokához augustus 18-káról kelt irata, mellyben 
az állitatik, hogy az említett kövek, forró délelőtt menvén előre, 
estve 9 -10  óra között majdnem orkánhoz hasonló szélvész után 
villám s menydörgések között estek, a nélkül hogy valami kárt 
okoztak volna.

B. Rei chenbach  állítása szerint, ki az esemény színhelyét 
legszigorúbban megvizsgálta, az említett köeső mintegy 3 négy
szög mértföldön terjedt el. A kövecskék ezen vidéken olly sűrű
én lepték el a földet, különösen Iván körül, melly az esemény köz
pontja gyanánt tekintendő, hogy R e i c h e n b a c h  állítása szerint 
egy □ hüvelyknyi térre két darabkát lehet fölvenni, s hogy azo
kat a hivatalos tudósítás és Tatay állítása szerint véka számra le
hetett volna összeszedni. Azt is megjegyzi R e i c h e n b a c h ,  hogy 
az említett kövek a gödrögben a keleti oldalon, a sánczoknál el- 
ellenben a nyugoti lejtőn nagyobb mennyiségben voltak összetör-
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lódva, mi szembeszökőig azt tanúsítja, hogy a kövek haránt 
irányban nyugotról kelet felé hullhattak le. Esésök nyomait a tu
dósítások szerint a mezei növényeken is nyilván észre lehetett 
venni, mert azok levelei sajátságosán voltak megszaggatva, át- 
liggatva s foltokkal jelölve.

Az iváni vidék földét Reichenbach úgy Írja le , mint finom 
fehéres fövényét, melly hellyel hellyel agyaggal van vegyítve s 
csak ott sötét szinti, hol a mivelés által televénnyé (humus) vál
tozott át. A legszorgalmasabb vizsgálat után sem volt képes ha
sonló kerekded kövecseket találni a földben, mellynek fölszinét 
olly sürlien lepék el.

Egyébbiránt Iván egy terjedelmes, elláthalatlan térségen fek
szik 2V* mértföldnyire a Fertő tava által képezet Hánságtól, s rop
pant kiterjedésű legelőkkel bir.

A kövek  t e rmé sz e t r a j z i  (physiographiai) sajátságai .

A kövecskék nagysága igen különböző; a legapróbbak 
azok közöl, mellyek vizsgálataim tárgyai valának köles-szem, a 
legnagyobbak pedig mogyoró nagyságúak voltak, ezeknek egyi
ke 13, 5 szemért nyomott.

Szinte különböznek egymástól a külső alakra nézve is, mert 
mig nagyobb részök tekeképü emelkedettségekkel s mélyedések
kel ellátott, némellyek közülök szögletesek s egyenetlen fölületö 
kön nagyobb dudorodásokat s gödröcskéket mutatnak.

Külső szinök jobbadán feketés-barna, imitt amott csillámló 
fölülettel, gyakran szappannemü, sárgás zsíros agyaggal környez
ve ; némellyek szilié ellenben rozsda-sárga (Ockergelb) földes fö
lülettel. A feketés-barna fölületüek szétdörgölve sötét vas-fekete 
port adlak, melly szin a rozsda-sárga boritékuaknál sárgás-barná
ba ment állal.

A belső szerkezet a nagyobb résznél összközeplö héjas (con- 
centrisch-schalig) valamivel keményebb bélczével (nucleus), melly- 
röl az említett héjak könnyen elválaszthatók. Az összközeplö le
mezek majd vastagabb majd vékonyabb levelekben állottak egy
másra rétegezve. Voltak mindazáltal ollyanok is, mellyeknél a 
nyilvános összközeplö-héjas szerkezet hiányzott, laza földes töret
tel (fractura). — A törlap. (Bruchfläche) a nagyobb résznél föl
des, egyenetlen és laza, átalánosan feketés-barna szinü,számta



68 AZ IVÁNI KÖESŐRÖL.

lan kisebb nagyobb, a behintett vascsillámtól eredő, érczfényű 
pontokkal. Némellyeknél csak a boríték rozsda-sárga szinü, mások
nál ellenben az egész tömeg át van attól hatva, úgy hogy egész 
a bélczeig rozsda-sárgának látszanak. Többeknél mind a fölületen, 
mind a benső tömegben egyes kovaszemcséket találtam benőve, 
mellyek valószínűleg képzödésök alkalmával vétetlek föl az őket 
környező anyagból.

Yizbe tétetvén hirtelen tele szívják magokat, s benne egy 
idő múlva meglágyulnak, mikor is aztán az újak között nagyobb 
részint szétmorzsolhatók. Azonban találtatnak köztök olly szemek 
is, mellyeket, ha húzamosb ideig áztak is a vízben, nem lehet az 
újak között szétmorzsolni. A légkör nedvét is nem kevesebb kí
váncsisággal vonják magokba.

Fajsulyokat 2,557-nek találtam.
Alkatrészeik vegytani vizsgálata végett, a többiek közöl 20 

feketés-barna szinü darabot választottam ki, mint ollyakat, mely- 
lyeknézeteim szerint eredetiségük jellemeit legjobban megtartották, 
s külső befolyások által legkevésbé változtak. — Hogy a hoz- 
zájok tapadó agyagtól megszabadítsam, egy ideig lepárolt vízben 
áztattam, mi által könnyen le lehetett azt öbliteni. Ekkor újra meg- 
száritván őket, átalános súlyokat határoztam meg; összesen 58,60 
szemért nyomtak; vegytani vizsgálat alá vettetvén pedig, követ
kező alkatrészeket adának eredményül:

58,60 100 részben
Viz 6,93 — 11,83
Vaséleg 11,46 — 19,54
Agyagfölg 6,97 — 11,89
Szénsavas mészföld 1,26 — 2,15
Kovaföld 25,42 — 43,38
Cseléleg 5,88 — 10,03

Szénsav keseréleg, vilsav és veszteség 1,18
100,00 .

Az egyes alkatrészek tehát, mint a vegybonlás mutatja, semmi 
vegyaránytani viszonyban nem állanak egymáshoz, minélfogva 
a köveket nem egyébbnek, mint ezen egyes alkatrészek csak 
történetes egyvelegének lehet tartani.
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R e d t e n b a c h e r ,  prágai tanár az iváni kövek vegybontá- 
sát szinte közre bocsátotta (Annalen der Chemie und Pharmacie. 
Märzheft. 1842). Szerinte 100 részben foglaltatnak:

Homok 54,38
Timéleg (Aluminiumoxyd) 4,31
Vaséleg 17,71
Cseléleg (Manganoxyd) 13,73
Szénsavas mészéleg 3,73
Viz 6,14

100,00
R e d t e n b a c h e r  e köveket homokból , szénsavas 

mészélegböl, s vaséleg, cseléleg és timéleg vizegyeiböl álló ke
veréknek tartja, s azt törekszik valószínűvé tenni, hogy a három 
utolsó éleg az egyes alkatrészeknek vegyaránytani törvények 
szerint alkotott vegye. Minélfogva e három éleg egymáshozi, 
valamint vizhezi arányát is különösen meghatározta, melly 
is következő:

Vaséleg 42,28
Cseléleg 32,77
Timéleg 10,30
Víz 14,66

100,00
Egy másik kísérlet az elsőtől egészen eltérő eredményeket

adott. Egy harmadik pedig 65 proc. sósavban oldhatlan homo-
kot mutatott ki. Ez különös vizsgálat alá vetve adott.

Tíméleget 16,96
Vaséleget 3,92
Cseléleget 0,83
Mészéleget 0,52
Keseréleget (Bittererde) 0,52 
Haméleget (Kali) 1,34 
Szikélegel (Natron) 0,57 
Kovasavat és veszteséget 75,34

100,00
Eredetöket s azon utat és módot illetőleg, mellyen a földre 

juthattak, két felé oszolnak a természetvizsgálok nézetei. Né- 
mellyek B. Reichenbach után cosmicus eredetüeknek tartják, 
mások ellenben, még pedig a sokkal nagyobb rész, földi képletek-
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nek t.i. a mocsár-ércz egy nemének, miilyenek jelenleg is foly
tonosan képződnek földtekénken.

Reichenbach nézete az augspurgi allgemeine Zeitung 293 
és 294-dik számának mellékletében bőven elő van terjesztve. 0 
azt tartja, hogy ezen kövek természetökre nézve az üstökösök 
azon osztályához hasonlók, mellyek vagy egész tömegökön át
látszók, vagy pedig állátszhatlan bélczéjök (nucleus) van, melly 
átlátszó borítéktól van környezve, s azt állítja, hogy az iváni me
teor a többi üstökösökhöz épen olly viszonyban van, mint az ed
dig tapasztalt meteorkövek a bujdosókhoz. Ezen üstökösök át
látszósága, véleménye szerint nem eredhet gőzöktől, minthogy a 
legkönnyebb, magában átlátszó vízgözökböli ködfátyol elvonja sze
meink elöl a nap hatalalmas fényképét, a mellett hogy sok üstö
kösök tömege s az őket környező ködboriték által, az álló csil
lagok gyönge fényét egy jó távcsövei egészen földünkre leviiá- 
golni láthatjuk. Az ö nézete tehát odajárói, hogy ezen átlátszó 
borítékkal bíró üstökösök fejeinek apró testecskékböl kell állani, 
mellyek az iváni eső módjára átmérőjük nagyságához képest vé- 
getlen távolságra állanak egymástól, minélfogva kimagyaráz
hatni az üstökösök azon sajátságát, mellynélfogva jóllehet szilárd 
anyagból állanak, a világosság sugarainak átmeneteit engednek. 
Azt állítja továbbá, hogy az iváni kövek összesen egy üstökös
nek a tömegét képezvén, naprendszerünk többi üstökösei és boly
góival egykoruak, s azok módjára és társaságában származásuk 
pillanatától fogva nem csak a nap, hanem egymás körül is kör
körös (ellipticus) pályában mozogtak, miglen végre egy isme
retlen ok által a födhöz olly közel vitettek, hogy ennek vonzó 
ereje amazok nehézkedését legyőzvén, azokat magához huzhatá. 
A nagysági különbség, melly az iváni kövek közöli létezik, úgy 
látszik neki, igazolja azon véleményt, hogy miként naprendsze
rünk bolygói s ezek satellesei, a kisebbek a nagyobbak körül 
kimért távolságban mozogtak, a nélkül, hogy kölcsönösen egy
mást érintették volna. A kövek éles ormoju és kásás fölülete, össz- 
közeplö héjas szerkezete ezen nézet valószínűségét, valamint az 
egyes szemek saját egyéniségét is mindinkább látszanak bebi
zonyítani.

Egyébbiránt Reichenbach az illy nemű üstökösöknek egészen 
más származási módot tulajdonit, mint a jelenleg elfogadott kény- 
állitmány (hypothesis) a többi bolygóknak, mellyekhez egy rész-



AZ IVÁJNI KŐESÖRÖL- 71

röl az előttünk ismeretes meteorköveket is számítjuk. Minthogy 
t. i. az iváni kövecsekben vasélegvizegy (Eisenoxydhydrat) van, 
épen nem kédkedhetni a felöl, hogy magasabb hévmérséklet ál
tal nem származhattak; a mellett hogy minden eddig észre vett 
meteorok kétség kívül igen magos hévmérséklet befolyása alatt 
képeztettek, s mint félig megolvadt, sőt néha még gőzölgő töme
gek estek a földre; minélfogva nincs is olly alkatrészük, melly 
magasb hévmérséklet befolyásának ellenállani képes nem volna.

Mind ezekből az üstökösök természete s több paradox jele
neteikre nézve több fontos tehátlatokat (corollarium) következ
tet. Nevezetesen, hogy miért nincs bélczéjök szigorúan körülírva, 
hanem csak lassanként megy át az átlátszó borítékba; hogy miért 
nincsenek több üstökösöknek, jóllehet magok nem fénylenek, 
phasisaik; honnan jő, hogy a csillagvizsgálók állítása szerint, sok 
üstökösöknek jóval csekélyebb a súlya, mint a miilyennek a tömeg 
terjedelme szerint kellene lenni, mellyeknek összes tömege csak 
nehány mázsát vagy épen csak fontot nyom állításuk szerint.

Azon rövid záporesőt is, mellynek társaságában az iváni kö
vek a földre hullottak, szoros összeköttetésbe helyezi B. Re i chen
bach kény állítmányával. Minthogy t. i. a kövek a végetlen vi
lágűrből önálló hévmérséklet nélkül jutottak a földre, a világűr 
hévmérsékletét =  —50° — 60" kellett birniok. Bejövén pedig 
földtekénk légkörébe, ezen hideget magokkal hozták, mi által 
elegendő hévmérséklet-sülyedést gerjeszthettek arra nézve, hogy 
a légkörből annyi víz csapódjék le , mennyi a rövid záporeső 
képződésére szükséges volt.

A többi, földünk különböző helyein előjövő, az iváni kö
vekhez hasonló képletekre vonatkozólag, mellyek az ásványtan
ban bab érez nevezetet nyertek, s közönségesen a mocsári-, rét
vagy gyepércz válfajának tartatnak: Re i ch e nbach az iváni me
teor által ismeretessé lett tényekből kényszerítve érzi magát 
mind azokat cosmicus eredetüeknek nyilvánítani, mellyek az ivá
ni kövek módjára különböző időkben csoportosan hullottak a 
földre a nélkül, hogy esésök közben valaki által észrevétettek vol
na; s nyilvánítja egyszersmind abbeli biztos reménységét, hogy 
miután már egy példa megállapitatott, ezen természetjelenet bi
zonyára gyakrabban fog észrevétetni és tapasztaltaim.

Ezen kényállítmányt, jóllehet elragadó elmésséggel van ki
vivé, s átalában sok valószínűséget foglal magában, egyátalában



72 AZ IVÁN! KÖESÖRÖL.

nem lehet az iváni kövekre alkalmazni. Mert haszinte megenged
jük is az illy bolygó rajok lehetőségét, mellyek társaságban kerin
genek a nap körül (mert hiszen Jupiter is satelleseivel nem egyébb 
mint illy bolygóraj; s a földre hullott meteorok talán hasonlag ki
egészítő részei és töredékei illy bolygó csoportoknak) mégis egy- 
átalában kénytelenek vagyunk, az olly bolygó rajok létezése felöl 
kételkedni, mellynek egyénei olly kövecsekből állanak, millyeket 
Iván szolgáltatott. De ha föltesszük is olly bolygó rajok létezését, 
miilyent Jupiterben látunk, s mellyekröl azt gondoljuk, hogy a 
földre hullott meteorok azoknak töredék darabjai, akkor ismét 
szükséges föltennünk, hogy azok, mint részei egy és ugyanazon 
naprendszernek, ugyanazon módon támadtak légyen. Ugyde a 
bolygók támadásáróli, jelenleg átalánosan elfogadott észkép két
ségen kívülivé teszi, hogy földünk, miként a többi bolygók is, 
csak véghetlen magas hévmérséklet befolyása által alakulhattak 
ollyanná, miilyennek jelenleg találjuk; hogy a föld egykor tüzes, 
folyékony, izzó göznemektöl környezett teke volt, s hogy ugyanezt 
kell föltennünk minden egyébb bolygókról, mellyek földünkhöz ha- 
sonlólag kialudván, a naptól nyernek világot és melegséget, sőt a 
földünkön tapasztalt meteorokról is , mellyek hasonlag mint félig 
megolvadt tömegek jutottak földünk fölülelére. Azon körülmény, 
hogy vannak átlátszó gőzzel környezett üstökösök, nem jogosít még 
bennünket azon állításra, hogy azok egymástól tetemes távolságra 
létező szilárd testecskék csoportjából állanak. Ezen körülményt más 
nem annyira erőltetett módon, szinte ki lehet magyarázni. — Ha 
t. i. föltesszük, hogy az üstökösök később támadt, még képző
dési folyamatban létező, következőleg meg nem hült izzó boly
gók: akkor tüzes bélczéjöknek, miként ez egyszer földünkkel s 
a többi bolygókkal is történt, bizonyos magasságig izzó gözne- 
mekkel kell környezve lenni, mellyek, miként minden nemű gőz, 
a fénysugaraknak többé kevésbé átjárhatók. Épen ezen körülmény
ből azt is ki lehet magyarázni, hogy ezen üstökösök bélczéje a 
gőzborítéktól miért nincs élesen vonallal körülírva, miért nin
csenek phasisaik sat.

A kövekkel egykorúlaghúllottzáporesőnek kimagyarázása, 
szinte nem állja ki a próbát. Mert ha a kövecsek valósággal olly 
nagy távolságban voltak egymástól, mint Reichenbach állítja t. i : 
11 lábnyira egyik a másikától, meg nem lehet igazán fogni, mi
ként hülhettek meg annyira olly nagy mennyiségű levegőt, hogy
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záporesőnek kellett támadni, ha szinte hévmérsékletök földünk 
légkörébe jövetelüknél — 60° volt is. Négy tekecs, mellyek 
egyike 2 — r\  szemért nyom, 22 lábnyi hosszú és széles s 11 lábnyi 
magas szobába hozatva, aligészre vehető változási fog okozni a hév
mérsékletben, haszinte mindegyiknek —60° volt is hévmérsék
lete. Annyival kevésbé lehet pedig ezt az iváni köveknél föltenni, 
minthogy a föld egész légkörén keresztül kellett jöniök s követ
kezőleg hidegebb tájakról mindég melegebbekbe jutottak, mi 
által mikor már földünk fölületéhöz közel értek, eredeti hévmér 
sékletökből igen sokat kellett vesziteniök.

Az iváni jelenetről B. Reichenbach által kimondott vé
lemény ellen a csillagászok, mineralogusok és geológusok leg
nagyobb része kikelt, kik azon állítás helytelenségét töre
kedtek bebizonyítani, hogy az iváni raj s a közönséges üstö
kösök ugyanazonosok, kik továbbá az iváni kövek cosmicus ere
detét átalában és kereken tagadták, s földi képleteknek nyilvá
nítottak , miilyenek jelenleg is és minden időben képeztetnek, hol 
ahoz való anyagszerek s a kívánt föltételek összetalálkoznak, s 
mellyek babércz  nevezet alatt, mint sajátságos válfajai a gyep
rét- és mocsárércznek ismeretesek.

Azon ellenvetések,mellyek B. R e i c h e n ba c h  nézete ellen 
részint csillagászok, részint geológusok és mineralogusok által 
tétettek, több folyóiratokban elszórvák, kivált pedig a Wiener 
Ze i tung  October- s novemberi számaiban. Az itt nyilvánított, s 
legtöbb természetvizsgálók által valószínű gyanánt elfogadott vé
lemény kétségbehozhatlannak tartja, hogy az Iván körül hullott 
kövek a néhány mértföldnyi távolságra lévő Hán Ságon képez- 
tetve s nagy mennyiségben, mint babércz, elszórva lévén, egy 
szélforgatag által (melly illy terjedelmes síkságon nem lehet épen 
olly ritka jelenet, mint közönségesen gondoljuk) fölsodortattak, 
a levegőben jó messzire ragadtattak, s végre Iván környékén le
hullottak. B. Reichenbach  már az esés közben helyt talált kö
rülményekből, mellyek az ö indítására fölvétettek s hivatalosan 
megerősítettek, iparkodott bebizonyítani, hogy az iváni esemény 
ezen magyarázata, egyálalában meg nem engedhető; minthogy 
az nap délután, mellyen a kövek hullottak,emelkedett ugyan zi
vatar, de a melly csak estveli 8 óráig tartott, mire tökéletes 
szélcsend következett, s azon zivatar korántsem kisértetett azon
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iszonyatos, pusztító hatásoktól, mellyek egy szélforgatag kísére
tében szoktak föllépni, úgy hogy remegést, ijedelmet s kétségbe
esést terjesztenek el a meglátogatott vidéken. E mellett Re i chen 
bach egyátalában kétségbehozta a b a b é r c z n e k  ingoványok-, 
mocsárok- s nedves rétekbeni képződhetését, mint azt igen hi
básan átalában föl szokták tenni, miként a tavak és mocsárok 
szélein való elöjövetelét is. — Minthogy t. i. a babércz 
nagy kíváncsisággal vonja magához a vizet s ez annak egész tö
megét csakhamar áthatja, világos, hogy megfagyás alkalmával 
a babércz tömegében támadt jég által a babércz szétpattog s ta
vasszal az olvadás idején porrá omlik. Ezen oknál fogva csak na
gyobb mélységben lehet azt találni, hova a tél hidege nem képes 
behatni. B. Reichenbachnak ezen s több más az iváni kövek földi 
eredete ellen tett ellenvetései mellyek főleg az iváni helyvi
szonyokra vonatkoznak, arra indilák a bécsi császári királyi ter
mészetiek tárának igazgatóságát, hogy az Iván helysége birto
kosát Gróf S zécseny i Lászlót  fölszólítanák a végett, küldene 
nekik egy földtömeget az iváni határból, hogy azt tartalmára néz
ve megvizsgálnák. Ez mégis történt, s a bécsi természetiek tá
rának igazgatósága kapott egy lábnyi mélységű földtömeget egy 
két éves lóherés földből, s ime abban, miután széttöretett és szor
galmasan megvizsgáltatott volna, kerekded kövecseket találtak, 
mellyek szembeszököleg hasonlítottak az ivani köesö alkalmával 
hullottakhoz. Ezen körülmény már minden kétséget eloszlatott, s 
nem csak az ivani határban hullott kövecsek földi eredetét tette 
minden kétsigkivülivé, hanem az állítólag helyt talált esemény 
igazsága felöl is gyanút gerjesztett. Hogy azonban a kövek földi 
eredetéről nyilvánított állításnak még nagyobb bizonyosságot sze
rezzenek, a bécsi természetiek tárának igazgatósága több iváni 
kövecseket küldött Berlinbe a górcsői vizsgálatairól annyira el- 
hiresedett E h r e n b e r g  tanárhoz, hogy azokat hasonlag górcsői 
vizsgálat alá vesse. Ezen vizsgálat eredménye következő volt: 
hogy t. i. ö azokban nem találhatott ugyan olly épségben megma
radt ázbarcsahéjakat, hogy azokból a nemet és fajt azonnal meg
határozhatta volna; hanem sok oldalú gyakorlatánál fogva a tömeg 
belső szerkezetéből azonnal ráismert annak földi eredetére. Ta
lált t. i. abban éles ormóju kovatöredékeket (Quarzfragmente) 
miilyeneket igen sok hasonló földi képletekben találhatni s mely- 
lyekről észképíleg elég biztossággal föl lehet tenni, hogy ezen
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alakban a világ1 űrében egyátalában nem képződhettek. — 
Ezen két utolsó körülmény tehát, az iváni kövek földi ere
detéről még- létezhető utolsó kétségeket is eloszlatható s minden 
elfogulatlant meggyőzhetett arról, hogy az iváni kövek nem me
teorok, hanem földünkön gyakran előjövő s babércz nevezete 
alatt ismeretes ásványok. De épen ezen körülmény s főleg ama 
tény, hogy az iváni földben egy lábnyi mélységre a hullottakhoz 
egészen hasonló kövecsek találtatnak, azon kérdésre késztetnek, 
hogy váljon a sokszorosan megvitatott iváni esemény nem 
alapul-e tévedésen? Vegyük ennélfogva a dolgok menetelét 
kissé szigorúbban szemügyre.

A dologra nézve ezen dilemma áll: vagy a légkörből hul
lottak ezen kövek, és ez esetben az csak tetemes zivatar kísére
tében történhetett; vagy már régtől fogva az iváni határban lé
teztek. Mind két esetben a hivatalosan fogalmazott jegyzőkönyv 
magával a ténnyel ellenkezésben van. Atalában azon vélemény
ben vagyunk, hogy a hivatalos jegyzőkönyvnek több hitel és na
gyobb fontosság tulajdonítatott, mint valósággal érdemel. — Az 
állítólagos kőesőnek augustus 10-kén kellett volna történni. Hogy 
esik tehát, hogy az olly férfiak figyelmét, kik illy nemű eseményt 
annak valódi becse szerint képesek megítélni, még annyira sem 
ébresztette föl, hogy az arróli tudósítás az ország minden része
ibe s a természetvizsgálók füleibe is elhatott volna. Minden csend
ben volt s a nevezetes eseményről semmit sem lehetett hallani; 
csak miután a csodás dolog történetes elbeszélése Bécsben ne
hány tudós figyelmét fölébresztette, határozó el magát B. R e i 
c h e n b a c h  először az esemény színhelyét meglátogatni, s a do
logról magának közelebbi tudomást szerezni. 0 tehát minden ide 
vonatkozót fölkeresett, a dolog menetelét magának pontosan el
beszéltette s csak az ő ösztönzésére vétetett föl a hivatalos jegy
zőkönyv. — Mind ez a helyt talált esemény után 7 hét múlva 
történt. — Mi természetesebb már, mint hogy a lakosoktól már 
félig elfelejtett dolog, egy bécsi tudósnak gróf Széchenyi László 
kiséretébeni megjelenésére, újra elővétetett; újra kezdettek a do
logról beszélni s minden körülményeket, mellyek az esemény 
előtt, alatt és után helyt találtak, emlékezetökbe visszavarázsolni, 
az esemény tanúji kihallgattattak s igy keletkezett a jegyzőkönyv. 
De miként lehetséges nehány ember állításának, egy olly termé
szeti eseményről, inelly 7 héttel előbb történt, tökéletes hitelt
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adni? Váljon a napnak ez vagy amaz órájában talált-e helyet a 
zivatar, s meddig tartott, ki képes arra pontosan emlékezni? Igaz 
ugyan, hogy egy augustus 18-kán költ levélben, mellyet a lövői 
lelkész Ta t ay  a magyar tudós társaság titoknokának irt, ezen 
természeti esemény nyilván említetik, sőt a hullott kövekből 
nehány a magyar tudós társaság titoknokának is küldetett. De 
épen ezen iromány is ellenkezik a hivatalos jegyzőkönyv adata
ival, midőn azt állítja, hogy a kövek roppant zápor kíséretében 
villámlás és .menydörgés között hullottak. — Vegyük még végre 
gondolóra azon emberek osztályát, kik a helyt talált kőesőt ész
revették (egy csősz és egy csikós), azon időt, mellyben az ese
ménynek történni kellett volna (sötét éjszaka volt) s önkénytele
nül arról kell meggyőződnünk, hogy nem igen szilárd alapunk van 
állításaiknak föltétlenül hitelt adni, legalább senki sem veheti 
rósz néven, ha a kikiáltott kőeső valóságáról némileg kétkedünk. 
Azon körülmény, hogy az iváni földben a hullottakhoz hasonló 
kövecsek léteznek, nem teszi merésszé azon állítást, hogy a gya- 
nitólag légkörből hullott kövek már hózamosb időtől fogva az 
iváni határban szétszórva hevertek s hogy augustus 10-ke éj
szakáján a zivatar élénksége által a földről fölragadtatván egy 
darabra elvitettek s némellyek közülök az útban lévő parasztok 
arczaira s kezeire csapódtak, s olly helyekre hullottak le , hol 
előbb nem voltak. De ha az iváni kövek eredetileg nem az iváni 
határba valók, nem az iváni képződés (formatio) eredményei, 
nagyon természetes, hogy csak élénk zivatar vagy szélforgatag 
által vitethettek oda, mind egy akár honnan. Ezen esetben is hi
ányos a jegyzőkönyv, midőn azt állítja, hogy a kövek tökéletes 
szélcsendnél hullottak,*) mi, miként már főnebb is említetett, a 
Ta ta y  adataival sem egyez meg. Azon ellenvetés, mellyet az el
len lehet tenni, hogy t. i. miként történhetnik az meg, hogy a szél
forgatag épen ezen köveket választotta és sodorta el magával, 
elenyészik, ha meggondoljuk, hogy a fajszerüleg súlyosabb ré
szeknek elébb, a könnyebbeknek pedig később kellett a légkörből 
lecsapódni.

*) Ezen eseménynek talán illyen magyarázatot is lehetne adni, hogy 
azon kövecsek az iváni határtól nagyobb távolságban élénk szélfor
gatag által fölragadtattak s a légkör magasb vidékein dúló zivatar ál
tal egész Iván fölibe vitettek s itt lehullottak a mellett, hogy a földhöz 
legközelebb fekvő légrétegben tökéletes szélcsend uralkodott.
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Tökéletes meggyőződéssel nyilvánítjuk tehát, hogy az ivá- 
ni határban talált kövek földi eredetűek, s a mocsárércz azon fa
jával, melly babércz nevezet alatt ismeretes, ugyanazonosak s bá
torkodunk azon okokat, mellyekre véleményünket alapítjuk rö
videden még egyszer következőkben előadni.

1. Mivel a mindenütt ismeretes babércczel mind természet- 
tani jellemeik mind vegytani alkatrészeikre nézve tökéletesen 
megegyeznek. Én Sadler  tanár úr szívességéből kaptam nehány 
babércz szemet, mellyeket ö 1839-ben a buziási fürdőben gyűj
tött s magával Pestre hozott. Ezek minden jellemeikben annyira 
megegyeznek az iváni kövecsekkel, hogy ha őket egymással ele
gyítjük, nem vagyunk képesek egymástól megkülönböztetni. A 
különféle mocsárérczek vegybontásai, mellyeket különböző ve
gyészek névszerinti Pfaíf,  K l a p p r o l h ,  d’ Aubui sson ,  E r d 
m a n n ,  B i sc ho f f ,  L i e d b ä c k ,  és S w a n be r g  (ez utolsó 32 
mocsár- és tóérczet vegybontott) hajtottak végre, az alketré- 
szek minőségét tekintve legnagyobb részben megegyeznek, de 
nem a minőséget illetőleg, minélfogva azokat csak különböző al
katrészek elegyének, halmazának tekinthetjük. Az iváni kövek 
főleg a vasélegvizegy jelenléte s a vasélecs tökéletes hiányzása, 
továbbá a cseléleg tetemes tartalma által tüntetik ki magokat. El
lenben kevesebb mennyiségű vilsav van bennök.

2. Mivel többekben közülök kovadarabocskák találtatnak 
az állományba benyomva s azzal mintegy összenőve, mint erede
tüknek kétségbehozhatlan tanújelei; minélfogva azokat elegyek- 
nek, nem pedig hasonló egésznek, egyéneknek kell tekinteni.

3. Mivel összetételűk s szerkezelökben minden eddig ismért 
meteor eredetű testektől különböznek.

4. Mivel E h r e n b e r g  vizsgálatai földi eredeteket minden 
kétségenkivülivé tetszik. Végre

5. Mivel az állítólag égből hüllőt kövekhez egészen hason
lók találtatnak az iváni földben egy lábnyi mélységre. És ha ezen 
adat valóban igazoltalik, nagyon hajlandók vagyunk az olly sok 
oldalról megvitatott iváni kőesőt tévedésnek tulajdonítani, s a 
természettörténeti regék categoriájába számítani, a nélkül hogy 
azért azon véleményt akarnék fölállítani, miként a kikiáltott iváni 
köesőhöz hasonló még soha sem talált és találhat helyet.



A NÖVÉNYTAN TÖRTÉNETEI HONUNKBAN
A

16-dik SZÁZADBAN.

§ A D L £ R  JÓZSEF.
EGYETEMI TANÁRTÓL.

A halhatatlan emlékezetű Corvin Mátyás erötellyes, vala
mint a törvényeknek hon tekintélyt szerző, úgy az ellenségnek 
is külföldön méltó tiszteletet parancsoló uralkodását, a valamint 
pénzben, úgy befolyásban is szűkölködő s lelkileg is szegény II. 
Ulászló kormánya követé. Mátyás maga is tanúit lévén, Európa 
minden részeiből pompás udvarába gyüjté a tudósokat, iskolákat 
s könyvtárokat állita, a szellemi vizsgálódásokat s fáradalmakat 
gyámolitá s megjutalmazá. — Ulászló fölösleges nagyszámú 
udvart tartott, melly m agyar-, német- lengyel- cseh- 
morva- és sziléziaiakból állott, ámbár maga is gyakran az életre 
legszükségesebb kellékekben hiányt szenvedett. A tudományos in
tézetek hanyatlani kézdének; Mátyás uralkodása korszakából, az 
akkori időben tett növénytani kifejlődésnek vagy azzal foglalko
zásnak legkisebb nyomára sem akadunk; Ulászló udvarába hívta 
korszakának leghíresebb tudósát és orvosát, s udvari orvosává 
nevezte, ki előbb a Mirandolai Piconál ugyan ezen díszhivatalt vi
selő, s ez volt
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Menardus János Jakab.
Született ez Ferrában 1462-ben, hol is az akkori időben 

legnevezetesebb orvossá s természet-vizsgálóvá képezte ki ma
gát; 1513-ban a magyar udvarhoz hivatván, Ulászló halála után 
is annak fijánál II—dik Lajosnál maradt ugyanazon hivatalban 
1519-ig. Kitűnő tisztelettel elbocsátva, orvos tanári pályára lé
pett Ferrárában s az ottani főiskolát neve s írásai által nagy hírre 
emelte. Élte 74-dik évében (1536majus 8-kán )  éjjel halt meg 
egy fiatal leánykával kötött második házassága után. Mi nem a 
növénytan történetét Írjuk, hanem egyedül ezen tudománynak Ma
gyarhonban vagy Magyarhonra vonatkozólag történt kifejlődé
sét s haladását rajzoljuk történetileg; s ennélfogva az általános 
növénytanra nézve Menardus érdemeinek elősorolásába nem bo
csátkozhatunk, s csak egyedül azt hozzuk föl életéből s irataiból, 
mi honi növényeinket közelebbről érdekli. De még is kénytele
nek vagyunk tisztelt olvasóinkkal ezen tudomány állását a 16-dik 
század elején röviden megismertetni.

Ez időben a növények ismerete egyedül az orvosok kezé
ben volt, kik ezt leginkább az arabok s görögök, ritkábban a ró
maiak munkáiból merítették. A görögök közöl a növényekre 
nézve leginkább D i o s c o r i d e s  szolgált tanulmányul. A tudó
sok és füvészek fő föladata volt tehát az arabok növényéit a gö
rögökére visszavezetni, vagy azoknak különbségét bebizonyítani 
s innen nem csak akkor, hanem most is Commentatoroknak ne
veztetnek. Ezen föladat megfejtésére egyedül igen tudós, s több 
nyelvekben elegendő jártassággal biró férfiak voltak képesek, 
s ezen kívül csak orvosok, s ezek között ismét csak azok kivá- 
lólag, kiknek, déli tartományokban növelletvén vagy lakván, a gö
röghöz hasolitó virány közelében, D i o s c o r i d e s  munkájával 
kezükben, elegendő alkalmuk volt a növényeket közelebbről meg
vizsgálni; s Menardus minden tekintetben illyen volt; egész éle
tét Dioscorides, Marcellus Vergilius állalforditása, javítgatására, 
s az arab Mesne magyarázgatására szenteld. Menardus ismételve 
ajánlá a régi irók természetböli magyarázatát, s ennek módját 
példák által is tanitá; ismerte a porhonok jelentőségét, hanem a 
növények neméről hibás fogalma volt; úgy látszik, mint ha a ter
mészeti növenyrendszer eszméje lebegett volna lelke előtt (lásd
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Liliiim convall). A leghíresebb növenyvizsgálókkal szorosabb 
összeköttetésben volt ugyan, de mégis meg kell vallanunk, hogy 
tudományossága sokkal terjedelmessebb volt, mint növénytani is
meretei.

Növénytani magyarázatai leginkább illy czimü munkájában 
„Medicinales Epistolae“ vannak lerakva. — Ezen levelekből ele
inte 6, később 8, azután 20, jelent meg különböző kiadásban s 
külön helyeken löbnyire Menardus halála után. Az első 6 levél 
kijött először Párisban 1528. 8 - r . ; Strassburgban 1529. 8 ;B a - 
selben 1540. 8. Leidenben 1549. 8. sat .  Epistolar. medicinali- 
um libri XX. Basil. 1540. föl. Leiden 1549. 8. Hannover. 1611. 
föl. sat .  AzEpistolarummedicinalium libri duódé viginli czimü mun
kájának egy szép és nem igen ismeretes kiadása van előttünk a 
királyi egyetem könyvtárából, illy czim alatt: Joannis Menardi 
Medici Ferrarienis, hac aetate omnium Medicináé professontm 
per unwersam Haliam in Galeni doctrina et Arabum censura ce
leb er rimi et oplime meríti Epistolarum medicináiban libri duode- 
viginti. tíasileae 1535. föl. — Több ezen levelek közöl Magyar
honban íratott, s ezen kívül nem érdektelen mellékleteket foglal
nak magokban Magyarhon országos s udvari történeteire nézve. 
Szinte Magyarhonban irta Menardus 1515-ben Timotheus fiának 
ajánlott illy czimü munkáját: In artem Galeni medicinalem lucu- 
lenta exposition melly munkát későbben Leonicenus kiadadta Ba- 
selben 1529, ezen két értekezéssel együtt: Psellus de victus ra- 
tione és Razes de pestilentia. 8. Menardi Commentarn in Mesnen 
megjelentek Yelenczében 1581. 1589. 1602. és 1623-ban föl. 
Bírálatait (Censurae) Brunfels Otto szedte össze, s munkája 2-dik 
köteléhez függelékül mellékelte. Bátorkodunk tehát a fenemlilett 
s az egyetemi könyvtárból használatunkra fordított munkából több 
ollyatén helyeket szóról szóra fölhozni; mellyek a magyar növé
nyekre nézve érdekesek, s egyszersmind mutatványul, szerzőnk 
előadási módját illetőleg, s nem tartunk tőle, hogy olvasóink tü
relmét fárasztjuk, annyival is inkább, mivel ezen helyek nem csak 
növénytani, hanem más tekintetből is igen érdekesek.

„Zte Pentaphyllo libenter intelligerem, vulgarem ne hanc pas
sim in viis etiam stratis nascentem acceperitis; ego non hujus ra- 
dicem accipiendam esse puto; séd ejus quam Tormentillam vocant, 
quam licet septifoliam majori ex parte in Italia videamus, hic, hoc 
est in Pannónia, saepe vidi quinquefoliam. L. YI. epist. III. p. 76.
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De Croco: Inc tempore aquilanum caeteris, nonmodo italicis, 
sed et orientalibas praefertur. Vincitur hoc tamea tantum a Pan- 
nonico, praesertim viennensi quantum Vincit reliqua. L. VIII. ep. 
I. p. 133.

Huic si accesseris sententiae Hermolaoque consenserimus 
Lepidio/i esse herbam, quae nunc vulgo apud nos Raphanus d id— 
tur, affirmanti, quae a Pannonibus, apud quos in continue usu ad 
carnium et piscium condituram est, Tunnel dicitur. L. IX. ep. III. 
p. 223.

Sisere sive Sisarun in Italia non vidi: in Pannónia vidisse 
me puto et Germania ejus radicem, napi figura et magnitudine, 
luteo colore, jucundo satis odoré, et sapore adeo grato, ul ad no- 
bilium quoque mensas veniat cum bubulis carnibus elixa. L. IX. 
ep. III. p. 221.

Struthion, quamCondes Arabes vocant, diu desideravi. Vidi 
toto eo tempore, quo in Pannónia fui, singulis annis, quo die oleae 
ramos apud nos sacerdotes, certa cum religione benedictos popu- 
lo donant, flores sine odoré, quos simul cum subvirentibus salicis 
ramusculis, pro olea, qua carent, Pannones tribuunt: quas, quod 
passerum species prae se ferebant Slruthi flores existimavi. L. IX. 
ep. III. p. 226.

Acantha vel Acanthus per multos annos per me quaesita, 
anno ante hunc tertiodecimo, aliud tunc agenti, sese mihi obtulit, 
gratissimo spectaculo: vulgo apud nos Brancham ursinam majo
réin vocant. Est enim alia minor r e , et nomine cujus frequens 
apud chirurgos juniores mentio: ex qua Vladislao Pannoniarum 
et Bohemiae regi, mihi olim benignissimo Domino, pergralum 
edulium parari a suis cocis solebat. L. IX. ep. III. p. 227.

Nunc verő in mentem mihi venit, forte genus primum inte- 
lexisse Leonicenum, quod loci gratia laetius invenitur et latifolium 
magis: subiitque in memóriám in inferiore Pannónia, in qua fuit 
Sirmium nobilis olim civilas, nunc vinorum gratia celebratissima, 
vidisse me aliquando haue p'antam (Tragoriganum) adeo prae soli 
bonitate luxuriantein, ut bicubitalem fere altitudinem attolleretur 
et folio esset pollicari latitudine. L. IX. ep. III. p. 227.

De Lilio comallium. Si igitur flos hic convallium Lilium vo- 
catur, nec Hemerocallis est nec Convolvulum, quo inquis nomine 
ab antiquis dicitur ? Dicam quid suspicer, ut vobis quoque insur- 
gendi contra me matériám praebeam, m.itaohocquecongressman-

6
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dem verilas eruatur. Observavi ego nnilloties dum Vladislao et 
Ludovico Pannoniarum et Bohemiae regibus inservirem, tantam 
esse affinitatem liujus flosculi plantam, et earn, quam vulgo Fra- 
xinellam nunc vocant, ut non facile esset unam absque reliqua re- 
perire: tantamque similitudinem, maximé quum defloruerunt, ut 
vix una ab alia possil internosci: nec certe praeter quam ex ra- 
dicibus, quae crassiores el certioribus internodiis in Fraxinella 
divisae sunt, discerni. Quo fit ut diífere tanlum sexu (eo videlicet 
sexu, qui in plantis esse potest) mihi videantur. Fraxinellamque 
vocalam esse marem, et Lilioli plantam faeminam nuncupandam. 
Quae si vera sunt, simulque etiam verum sit id quod, longo a me 
tempore creditum est, Fraxinellam hanc esse, quam Graeci et La- 
tini Polygonaton, Arabes Secacul vocant, ad idem quoque genus 
Lilium convallium pertinebit. L.IX. ep. III. p. 229.“

Antonius Musa Brasavola

Született Velenczében nemesi (patrícius) családból, Leoni- 
cenus és Menardus tanítványa, Estei I. AlphonsherczegnélFerra- 
rában mint udvari főorvos és természetvizsgáló hivatalkodott, s 
ötét utazásaiban is követte, s egy füvészkert alapítására is birá, 
melly többnyire göröghoni s Candiából hozott növényekkel töl
tetett meg. Igen terjedelmes orvosi gyakorlatán kix ül még tulaj
don füvészkertének is szorgalmasan gondját viselé, s az akkori 
időben leggazdagabb növeny-gyüjleményt szerze magának. Bra
savola is magyarázgatá a régi növénytani írókat, s különösen 
Dioscoridest s annak fordítóit tetemesen kijavitgatá. Közelebbről 
megbarátkozván a növények ismeretével, azt bátorkodott állítani, 
hogy a Dioscorides és Plinius munkáiban megnevezett növények 
alig teszik század részét a természetben valóban létező növé
nyeknek. — Ránk nézve leginkább érdekesBrasavolának hercze- 
gével Istria, Illyria és Dalmál-országon át tett utazása. Boldog 
Dalmáthon! háromszor boldog föld! három uralkodó, s ezek közt 
két koronás fő méltatott tudományos vizsgálatra, még pedig min
denkor egy kitűnő füvész kíséretében. I. Alphons herczeget ki- 
séré Brasavola; I. Ferencz austriai császárt s Magyarország ki
rályát 1817-ben ama hires füvész Portenschlag; és 1838-ban 
Fridrik August Szászország királya látogatá meg Dalmaliát és
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Montenegrót, s ennek társaságában Bartolomeo Biasoletto tanár. 
Jelen értekezés szerzőjének is volt része azon szerencsében 1827- 
ben 0 császári királyi fö-herczegsége József Magyarország Ná
dora oldala mellett a magyar partvidéket és a quarnerói szigete
ket növénytani tekintetben megvizsgálhatni.

E rövid eltérés után, térjünk ismét vissza Brasavolához, ki
nek úgy látszik dalmatiai utazásában a volt fő föladata, hogy ott 
a Theophrast, Dioscorides, Nicander és Galen állal annyira föl
magasztalt s Iris illyricának nevezett pompás nőszirmot (heh li
liom. Iris germanica L J  föltalálhassa; s azt föl is leié, de e mel
let más fajakat is, a mint e munkájában foglalt következő nyilat
kozatából láthatni: „Quum verő annis elapsis cum illustrissimo Al- 
phonso dace nostro in Illyrico essem, him  plures colores hab en
tern quaesivi, et inveni; erant qaidem in diversis individuis varii. 
In aliquibus candidi, in aliis pallidi, in aliis lutei, in diversis pur
puréi, ut plurimum verő caerulei visebantur, erat autem unus et 
idem flos variis coloribns insignitus11. Észrevételeit s vizsgálatait 
következő czimü munkájában tette közzé: Examen simplicium me- 
dicamentorum Lugduni 1537. 8. — Yenetiis. 1539. — Londini. 
1544. — Mi egy tizenketledrétü szép kiadási használtunk az 
egyetemi könyvtárból, mellynek czime: Antonii Musae Brasavo- 
lae Ferrariensis Examen omnium simplicium quorum usus in pub- 
licis est officinis. Opus perinsigne, et medicinám facientibus peru- 
tile, ab ipso au/hore recognitum et auctum. Cum indice. Lugduni 
apud Joannem Frellonium 1556. — A növények diák és görög 
neveihez, a francia, olasz, és német nevek is hozzá kapcsolvák. 
Brasavola megholt 1555-ben.

Amatus Lusitanus.

Portugalliának Beira nevű városából; neve tulajdonképen: 
Joannes fíodericus de Caslello Llanco; más nevét hona növényéi 
körül tett fáradozásai után nyerte. Többszöri utazásai s különbö
ző, egymástól távol fekvő tájakoni huzamosb mulatósa képessé 
tevék ötét a régiek magyarázatára. Sok időt töltött Antverpben, 
Ferrarában, Anconában, beulazá Spanyolországot és Dalmátiát, 
végre Tessalonichiben telepedett le. Néki köszönhetjük sok dal- 
mátországi növények helyes ismeretét; munkájában neveztetik
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először az Alcea, Malvaungaricának (Malva de ungria, spanyol- 
nyelven). Mi következő kiadást használtunk az egyetemi könyv
tárból: In Diascoridis Anazarbei de medica materia libros quin- 
que enarraliones erudilissimae Doctor is Amati Lusitani Medici ac 
Ph losophi céléberrimi, quibus non solum Officina um Seplasianis, 
séd bonarum éti am liter arum Studiosis utilitas adfertur, qmmpas
sim simplicia Graece, Latiné, Italice, Ilispanice, Germanice, et 
Gallice proponantur. Yenetiis 1553. Apud Gualterum scotum. A. 
A munka a raguzai köztársaság tanácsának van ajánlva. Spren
gel egy más kiadásról is tesz említést, melly kijött Strassburgban 
1554. 4 - 0 .

Luigiti (Lajos) Angvillara.

Római születés s Gliini szerint egy ideig paduai professor, 
később magány életet élt Ferrarában a hol mégis holt 1570. Is
mereteire s tudományosságára nézve minden eddig említett tudó
sokat fölülhaladott. Kivévén Kráter as és Gsoponici kéziratait, min
den régibb növénytani irományokat szorgalmatosán olvasgatván, 
azokat egymás közt s a természettel összehasonlította; ugyanis 
sok utazásokat lévén Olaszországon, Illyrián, Dalmátián, Slavo- 
nián és Görögországon keresztül, elég alkalma volt a természe 
let közelebbről vizsgálni. Több ideig mulatottCréta szigetén, a 
hol Constant ni Robert gyógyszerésztől, a mint maga megvallja, 
igen sokat tanult. Számos és fölötte érdekes adatokkal gazdagitá 
a növenytudományt, s hogy ezek követőitől jobban nem használ
tattak, oka leginkább egyetlen egy kis munkájának ritkasága. E 
munkának czime Sprengel szerint következő: Semplici deW ec- 
cell. M. Luighi Anguillara, manda'i in luce da Giov. Marinello. 
Yineg. (presso Vincenzo Valgrisi Visiani szerint) 1561. 8. (S e- 
guier szerint 4 -o ); más kiadás ugyan azon évben 12. d. r. két 
fametszvénnyel Hal er szerint. — Baubin C. Seguier sze
rint diák fordítását adta ki Baselben 1593. 8.

Mi ezen ritka munkát csak kivonatban ismerjük, Sprengel 
munkájából. Tizennégy látleletben Visiani szerint több mint 703 
dalmátországi növények Írattak le e munkában, összehasonlítva a 
régibb írókkal. Említés tétetik még, állítólag Tótországban vadon 
növő ezen két növényről, u. m. Asparagus amarm és Salvia ae-
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thiopis; az Arum gyökeréről pedig’ az monda tik; hog-y Tótország
ban eledelül szolgál. Az illyriai növényekhez azoknak illyr táj
neveik is hozzá mellékelvék.

Angerius G'islenius Biisbequius.
Született Flandriában s ugyan ott, késeibb Párisban, Velen- 

ezében és Hollandiában nyerte tudományos kiképeztelését. Aust
ria ügyével mint diplomata Angolhonban foglalatoskodván s on
nan visszatérvén Németalföldre, 1-sö Ferdinand által Bécsbe 
hivatott, s az 1552-ben Constantinápolyba indítandó nevezetes 
követséggel megbizatott. Utót Magyarországon keresztül tévé, 
hazánkban s Budán a török udvarnál sok ideig mulatott. AStam- 
buli 7 toronyban több évekig zárva tartatván, többnyire tudomá
nyos vizsgálatokkal, kéziratok és természeti tárgyak gyűjtésével 
foglalatoskodott. A növénytan iránt különös vonzalommal visel
tetett. Utazását leírta egy különös, legelőször Antverpben 1570- 
ik évben nyomatott, s ugyan ott több Ízben kijött illy czimü mun
kájában : AngerüGislenii Busbequiilegationis turcicae epistolae qua- 
tuor. Ezen munka már fölötte ritka, elöltünk fekszik az egyete
mi könyvtárból minden munkáinak illy czimü összes kiadása: .4 
G. Busbequii omnia quae exslant opera. Dum Positiones exuniver- 
sa Philosophia ex Elementis Matheseos apud Scholas Pias publi
ce propugnaret A’ob. ac Erűd. D. Thomas Toth A. A. LL: et Philo- 
sophiae Auditor emeritus. Ex institutionibus Jac. Ant. Valero a D. 
Thoma Aqu. Scholarum Piarum. Pesthini Vili id. Sept 1761. Pes- 
l/vni Typis Franc. Ant. Eitzenberger Civ. Typogr. 4-o.

Előre bocsátván Busbek életrajzát, az első szakasz a fenem- 
lílett török követségi A  levelet foglalja magában.

Jóllehet Busbek sok más tekintetben fölötte érdekes leve
leiben a magyarhoni növényekről, s ezek között ismét leginkább 
a mi veit és dísznövényekről lesz említést, de a honi fü vészeire 
nézve kevesebb érdemekkel bir, mint az egyetemes növénytanra. 
A Stambulban és vidékén, üres óraiban gyűjtögetett növényeket, 
vagy élő állapotban, vagy hagymában és magban a többi füvészek- 
nek nevezetesen a magyar flora halhatatlan hősének Clusiusnak 
elküldte, valamint a bécsi császári kert számára is. 0 általa ter
jesztetett először a persiai lila, (Syringa persica) a koronás hat-



8 6 A NÖVÉNYTAN TÖRTÉNETEI.

kotü vagy császárkorona (Fritillaria imperialis) és a persiai nő
szirom (Iris persica); ő tőle bírja a bécsi császári könyvtár a 
legnevezetesebb kéziratát Dioscorides munkáinak. Ezen kivűl fi- 
gyelmetesekké tesz minket Busbek honosainknak a dísznövények 
iránti különös szeretetére, melly mind e mai napig annyira fen- 
maradott. Bauhin G. Pinax-jában egy Busbektöl küldött Gramen 
hungaricum is fordul elő.

Constantantinápolyból visszatérvén, Isabella austriai her- 
czegnöt vezeté IX. Károly királyi vőlegényéhez Francziaország- 
ba, s miután diplomaticai foglalatosságát bevégezte, visszautaz- 
tában megholt a több mint 70 éves aggastyán 1592-diki nov.

Busbekkel végződik a magyarhoni növénytan történetének 
első s még pedig igen rövid időszaka, mellyet inkább a Commen- 
látorok időszakának lehetne neveznünk. Ezen öt külföldi tudós
nak több mint 700 magyar növény leiratát s helyismertetését 
köszönhetjük, mellyek közöl sok csak később ismét föltaláltatván, 
újólag leíratott s elneveztetett. Azt látjuk az említett tudósok mun
káiból, hogy Magyarország s kiválólag ennek legdélibb része, 
már igen korán, különösen a füvészetre nézve érdekes s gyak
ran látogattatotl tartomány volt; és most is Dalmátia s a magyar 
part-vidék évenkint Europa minden országaiból egybesereglett 
természetbúvárok gyülhelye s még egy sem hagyta el elégedetle
nül e classicus földet. A 16-dik század második felében már szü
letett magyarok lépnek föl mint növénytani írók, még pedig mind
nyájan honi nyelven; munkáik az akkor Némethonban annyira 
kedvelt füveskönyvek alakát viselik. Ezen hasonlóan rövid idő
szakot is a füves könyvek (Kräulerbücher) időszakának nevez
hetjük. Mi előtt ezen férfiak fáradalmai részletes leírásához fog
nánk, szükség egy pillanatot vetnünk mnukálódásaik térhelyére, 
Magyarhonra is. Mellyík miveit polgár előtt lenne ismeretlen ha
zánk története a gyászos emlékű mohácsi ütközettől kezdve Ru
dolf király haláláig? Az ország nagy része, s ezzel fővárosa is 
a török birtokában, — más része politikai s vallásos forrongások 
szintere, az egész ország folytonos hadi állapotban; a kormány tá
vol, az ország elszegényedve volt. Egy fensöbb tanoda sem ál
lott már föl; az I. Ferdinand állal Oláh Miklós prímás közbenjá
rására, Nagyszombatban alapított Jézsuiták oskolája és Collegiuma 
csak 1567-ig létezhettek. — Tanúit orvosok nem voltak a belföldön, 
külföldiek meghívására pedig sem alkalom sem pénz. A természet bu-
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várok utazása az országban lehetetlen volt. Illy körülmények kö
zött sem a tudományok, sem a művészetek nem virágozhattak. A 
növénytan az orvosok kezeiből kicsikarva, csak még a római k. s 
református egyház papjai állal gyakoroltalék, s ezeknek köszön
hetjük nem csak az első, a vallásos könyvek terjesztésére szol
gáló könyvnyomtató intézetek behozatalát, hanem a legelső honi 
füvész könyveket is. Melius Juhász Péter, Bej the István , Péchy 
Lukács, Bejthe András s ama hires szintár (Charlatan) Frankovith 
Gégéig, azon férfiak, kiknek munkáira bővebben kilerjeszkedünk.

Melius Juhász Péter (ílorhi*).
Született Horhiban Somogy-megyében, tanúit először Deb- 

reczenben, azután 2 évig Vitlenbergben. 1558-ban Debreczen 
városa lelkészének választatván, a meghívást elfogadta. Két évvel 
később esperes a debreczeni kerületben és 1562-ben a tiszán
túli kerület Super.ntendense lett. Nagy nyelvészeti s messze ki- 
terjedelt növénytani ismeretei végett átalánosan becsültetett. — 
Számos theologiai tartalmú munkáinál fogva felejthetlen egyházi 
tudós.

Mint növenytudós, következendő, halála után nyomatott mun
ka által ismertette meg magát:

Herbárium. Az faktiak fűiteknek nevekről, természetekről, és 
hasznairól, Magyar nyelvre, és ez rendre hoszla az Doc/oroc könyve
iből az Horhi Melius Péter. Nyomtatott Colosvárat Heltai Gaspár- 
ne Mühellyébe, Í578. Esztendőben. 4-o min.

A munka, a czim és egy számnélküli lapon, mellyen a kia
dónak élőbeszéde találtatik, a fák deák és magyar, a füvek szinte de
ák és magyar jegyzékén, egy német lajstromon, s azon nyavalyák 
névsorain kívül, mellyekben a növények használtatnak, mind ezek 
l 'i  lapra terjedvén, még 118 számmal jegyzett lapot foglal magában.

Az előadandó növényekről két osztályban értekezik. I. „Az 
fákról való Hasznaiu cap. 1. — 32. (lap. 1. — 31.) II. „Az 
Füvekről való Hasznai“ cap: 32. — 118. (lap. 31. — 188). 
A fáknál egyszersmind a végefelé a gombákat, mohokat s gyön

*) Lásd: Weszprémi: Biographia medicorum Cent. I. p. 104. és Czivitinger 
Spec. Hist, litter, p. 253.
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gyökét is fölhozza. Hogy ha gyakran 2, 3, ugyan azon fejezet
ben leirt különböző növényeket fölszámítjuk, Juhász Péter össze
sen valami 250 növénnyel ismertet meg bennünket. Az első 
nyolcz fejezetnek czime a fáknak deák magyar és német, gyak
ran görög nevei, a kilenczedik s a többi fejezetek pedig az em
lített három nyelven kívül, a növények nevei fölött, még egy kü
lönös deákkal is vannak ellátvá, p. o. de malo Naranticia, de Lau- 
rea, de Ulmo sat .  A növények hatása s haszna a gyógyászatban, 
valamint az alkalmazási mód is, mindenütt fölhozatik, de a fák és 
cserjék le nem iratnak. A második osztályban a füvek már is
mertető jegyeikkel együtt soroltatnak elő, s a könnyen fölcserél- 
hetőknél a különböztető bélyegek is elöszámláltatnak. Sok növé
nyeknél a terméshely is kijelöltetik átalánosan. A fő fölosztáson 
kívül az egész munkában valami rendszernek legkisebb nyoma 
sem látszik, hasonló növények csak történetesen állanak néha egy
más mellett. Mi ezen ritka munkának 3 példányát használjuk; az 
elsőt a magyar academia könyvtárából, ép állapotban, csupán az 
utolsó lap már 1672. Íratott le. A második, egyetemi könyvtári 
már kevésbé ép példányban két írott lap van bekötve, s a kötés 
első lapján a következőt találom fölirva: .,Ennek találtatik egy 
még régibb kiadása melly Debreczenben 1562-ik Esztendőben, szin
te 4-ed rétben kijött. October Holnap 23-kán Í833 Esztendőben. 
Biankovich Cancell. A harmadik példány tökéletesen ép és egész, 
s a magyar nemzeti museum könyvtárának tulajdona.

A könyv ritkasága arra birla Weszprémit, hogy „Biogra- 
phia Medicornm ‘ czimü munkájában a Melissáról szóló fejezetet 
az eredeti Írásmód szerint lenyomassa. Mi épen azt tesszük azon 
fejezet egy részével, hozzákapcsolván még a Farkkóró leírását 
magában foglaló fejezetet, miszerint szerzőnk növénytani ismere
teit megítélhessük.

Föl. 101. De Melissophylo. Melissa. Méh fű. Melissen. Mefys- 
sophylon, az az Méhec szerető fű,Észt hiyác édes Mézelkenec, feyér 
az drága, hasonló a PeszerIzéhez, Az Holt czallyánhoz.

Ha ki szakasztod a virágéit édes, észt hiyác Melissophyllon- 
nac, Méhec szerető filnec Hiyác Apiastromnac: Hiyáli Melissánac: 
lliyac Citrago, Melitheum, Melitoene, az az Méhec tartó fünec. Ez 
két fele: Eggyiknek egyszál koróya, széles levele vagyon, a szárá
ból, a levele főnéből, veres és feyér virág iő ki, édes: Ez a io és 
igaz Mézeiké.
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A másic magas mini a Peszerlze, sárga virága vagyon: A 
tnásic erdőn fák alat, hegyeken terem, igen ió szagu mint a Cyt- 
rom. De im ez kertekben fák alat is nő, de észt nem igen szerette 
a Méhec.

Ez erdeit, e széles Imielüt alaczont hiyác Apiaslrum, Mellis- 
sophylon, Melitoeon, Melissa: Méhec szerető io fű.

Föl. 146. De Verbasco. Verbascum, Candela Regia. Tapsus 
barbatus. Gyaptyufü. Király gyortya. Ökör fáik. Wulkraut. Königs- 
kertzen Unholdenkertz. — Verbascum. Candela Regia. Tapsus bar
batus: Ökör fark: Ez soc fele: Egyiknec feyér a virága, a leuele 
hasonló a veres káposztáhosz.

2. A masic Vnö fark a feyér virágú.
3. Az harmadic fekete Ökör fark, feketéb a leuele a Sárgánál.
4. Ncgyedic Ökör fa rk , szagos, hasolo aSallyéihoz a leuele, 

a virága mint a fekete Ökör farknac.
5. Az ötödic kis Ökör fark, Borin fark, a virága mint a Sár

ga Szekfűnec, vagy Juollyánac, a leuele mint a Seb fiinec, és a 
nagy Ökör farknac, Erdőben terem.

6. Ilatodic szötös leuelii mint az Atratzél, hegyes, kéc virága 
vagyon mint az Nap Után iává fiinec: Ennec erdei Búza virág a neue.

7. Hetedic ollyan mint a Vad méic, veres virága, mintaMák- 
nac, a Pipantznac, de a leuele mint az Ökör farknac. Ezt hegyi 
Ökör farknac, veres virágú Ökör farknac is hiyác. Maria rosánac 
is hiyác.

8. A nyoltzadikat kék virágú Ökör farknac hiyác: de hegyen, 
Erdőn teremnec ezec, ez hasonló a Búzavirághoz a ki a Búza kö
zöt terem, szinten ollyan a virága.

Juhász ugyan munkája által nem sokkal járult hazánk is
mertetéséhez növénytani tekintetben, sem a tudomány nemesíté
séhez ; de meg is ölet illeti a tisztelet, első lévén a hazában ki 
a növénytant megkedvellelte, azt gyakorlottá, s anyanyelven irt, 
s számunkra a növények régi magyar neveit is föltartotla. Meg
holt Debreczenben 1572.

Majd nem sikerült Vali Mihálna:, 1755-ben gróf Erdödy 
György udvari orvosának ezen olly ritka munkát a vég enyé
szettől megmenteni. Szorul szóra leírva, theosophisticai és astro- 
logiai jegyzetek kíséretében, s elváltoztatott czim alatt általadá 
grófjának, ki kész lévén a munkát kinyematni, azt a növénytani 
ismereteiről hires Dr. Torkos Jánosnak küldé Pozsony ba megité-
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lés végett; ki is bemutatván, hogy szerzőnk Írói lopást követelt 
el, a kiadás elmaradt, s Válinak Erdödy gróf udvarát el kelletett 
hagynia.

Bejtlie István.
Élt a 16-dik század vége felé, mint református lelkész, 

Battyáni Boldizsár gróf udvarában Németujvárott Vasmegyéb. Már 
korán kelletett neki Flóra szolgálatába állam', mivel általa vezet
tetett be Clusius, a magyar növénytan tudományos korszakának 
híres alapítója, hazánk Flórájába, midőn ez Bécsböl 1574 — 
1582. közt ismételt utazásokat tön honunk különböző tájékaira. 
Hálával emlékezik Clusius botanicus Nomenclatorának élőbeszé
dében Bejthe felöl, s azon tudományos segedelemről, mellyben ál
tala részesült, és ötét buzgó és alapos tudományé füvésznek ne
vezi. Illy nagy ember kimondott Ítélete elegendő bizonysága 
Bejt .e tudományos jártasságának a növénytanban. Clusius bizta
tása és fólszólitására elkészítő Bejthe az előtte ismeretes magyar
honi növények jegyzékét deák és magyar neveikkel együtt. Ezen 
jegyzéket Clusius Antverpben kinyomalá s „Rariorum Stirpiumper 
Pannoniamu czimü munkájához kötteté. A jegyzék czime követ
kező: „SRrpium nomenclator pannonicus. Antverpiae. Ex Officina 
Christophori Planlini. — MDLXXXIIII. 8-o, 16 számnélküli oldal.

Az élőbeszédben fölszólítja Clusius Magyarhon füvészeit 
ezen jegyzék gyarapítására, s a többi honi növényeknek is ma
gyar elnevezésére.

Ezen belűrendszeres, s nehány miveit növényeket kivéven 
majdnem 300 fajt magában foglaló jegyzékben a növények álló 
helyei nincsenek kijelölve, még is úgy kell azt tekintenünk mint 
első próbatétel a magyar Flora alapítására. E munkát ritkasága 
miatt Czivitinger „Specimen Hungáriáé Htterataeu czimü munkájá
ban német elnevezésekkel megbövitve, s a magyar nevek irás 
módja megváltoztatásával az 5 2 —66. oldalig tökéletesen le
nyomatta. Szolgáljon mutatványul e rövid kivonat az eredeti 
munkából:

Acanthium. töciskes lapu, h. e. spinosa lappa.
Accipitrina, Sophia Dodon, Kánya fiú.
Acer lati folium. Jauor fa , vulgo Plat anus.
Bt all aria, peniíz fiú.
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Borrago. borago, dinye zagu fiú.
Filix. paprágy.
Fungus, gomba.

„ aureus, quem Germani Kaiser vocant, aureo 
colore inficiens. ur gomba.

„ dactylites, quem Germani Maurach appellant: 
Zömére hők.

„ in fimo nascens, kygyo gomba.
„ tuberosus. chöpötke.
„ nuncupatus Crepitus lupinus. pöfeteg.

Hedei a. folyo borostyán, quoniam videlicet serpit. 
Helenium. örvény gyökér, örvény fiú.

Bejthe András.
Ezen növenytudós életrajza az idő homályában elenyészett, 

ügy hogy ennélfogva Bejthe István és András egy egyénnek tarta
tott; azonban a Horányi Memorabiliaiból tudjuk, bogy András 
unokaöccse volt Istvánnak s a növénytanban szinte olly jártas 
volt mint amaz. Munkája következő czimet visel:

Füves könyv, füveknek és fáknak nevekről, természetekről és 
hasznokról, irattaton és szereztetett Magyar nyelven a fő Docto- 
rok és természettudó Orvosoknak, Lioscoridesnek és Matthiolusnak 
bölts írásokból. Német-újvár olt Manillas János által 1595. 4-c.

Dr. Földynek egy kézirati jegyzéke szerint, mellyetWesz- 
prémi Biographia medicorum czimü munkájának előttünk lévő, 
példányában találunk, még ezen rendkívül ritka munkának egy 
második kiadása is létezik; Földy szavai következők: „Zrini 
Györgynek a nyomtató Műhelyében jött ki a Bejthe Herbárium má
sodszor , Nedeltsen Muraközben Drávánál, ugyan ezen Zrini 
Györgynek ajánlva“.

Mi eddigelé csak egyetlen egy tökéletes példányát láttuk 
ezen munkának a magyar nemzeti niuzeum könyvtárából; czime 
hiányzik, 130 levél épségben megmaradt, s egy Írott pótlék 
után még valami 3 — '1 nyomott levél veszhetett el. 3Iinden föl
oszlás nélkül, 270 növény soroltatik elő betűrendben; egy nö
vény sem iralik le, mind egyiknek csupán deák és magyar neve. 
hatása s alkalmazása módja szinte igen röviden van megemlítve.
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Fölosztásoknak nincs helye. Tudományos tekintetben lehát Bejthe, 
Juhász mellett meglehetősen hátrább áll, ámbár amannak munká
it nyilván használta. Nekem úgy látszik, hogy Bejthe azon nö
vények iránt volt inkább tekintettel, mellyek Juhásznál hi
ányzanak. E munkából is a Melissáról szóló fejezetet jónak lát
tuk itt közleni, részint hogy előadását s magyar Írásmódját meg
ítélhessük, részint hogy Juhásszal összehasonlíthassuk.

„Méh füvnek Nevezetij: Déiakűl Melissa, Apiaslrum, Má
giáról Méh fiju, mehek zerető fiju: fejér virágú, hasonló az pö- 
zerczehöz, és azt holt chalanhoz : ha ki zakazlod az virágát, edős. 

Termezety: Meteghytő, zarazto, emeztő és gyoguilo fyu. 
Hasznay: Ha borban megfőzöd az Méh fyuet, és gyakran 

izod, kórságot és fuladást gyógit, mellyel és tidőt tiztit, az zi- 
vet erősíti, mert bánatot auag Melancholiát belőle ki űz, has fá
jást gyogyit, igen io belőle clystert chynalny az Colica ellen.

Pecchi (Pé(si) Lukács.*:)
Ezen fölötte nyájas s mély tudományi! nagyszombati szüle

tésű szerzetes egy időben élt a két Bejthével Nagyszombatban, 
hol egy kis füvészkertet is alapitolt, melly első nyoma egy illy 
intézetnek Magyarországban, (**)mellyet a legközelebbi század
ban, a folytonosan tartó kedvetlen körülmények daczára is, má
soknak, néha pompásaknak kellett követni. Itt adá ki 1579-ben 
Ransanus Péter: „EpitomeRemin hungaricarum“czimű munkáját, 
és azt bővítette is , itt kisded kertében irta következendő növény
tani munkáját is, melly olly ritka, hogy már egyetlen egy töké
letes példány sem találtatik. A munka czime következő:

Keresztény szüzeknek tisztességes koszoroia; avagy Lelki 
füues kert, lelki virágos kert Ternau. an. 1591. 12-o (Weszpr. 
után 8-vo) 188 számozott levél. — Az élőbeszéd igy végződik: 
Költ Nagy-szombatba magam hazam melelt való viragos füues 
kertben, Szent Mihály Archangyal napja. 1591 Peechi Lukach.

*) L ásd; W eszprém i Biogr medicor: Cent. II. p. prior. pag. 175 p. 
post. p. 286.
Hogy ÍYIagyarhonban már igen korán léteztenek növényházak hí
zón) ítja következendő hely Clusius histor. pl. rar. munkájából: 

„  Aurantium malum, quod Limas del Emperador Hispanis nominator 
ab Imper. C arolo V- in Hispániám ex Hungária adlatum esse fertur.



A NÖVÉNYTAN TÖRTÉKETEK 93

A példány, niellyet használunk, a múzeumi könyvtár tulaj
dona, csak 127. levelet foglal magába, s ezek között is az 5-ik 
7-ik és 8-ik hiányzik. Jelen tudósításunkban ennélfogva hasz
náljuk azon kivonatát ez igen ritka irománynak; mellyet Wesz- 
prémi Biographia medicorum czimü munkájában hagyott hátra.

Egy erkölcs-vallásos vitatkozás bírá Péchyt füvészkönyve 
kiadására, mellvben ö 20, többnyire miveit növényfajokat ir le, 
megjegyezvén egyébb tulajdonságaikat is, orvosi erejükkel; ta
nítja a szüzeket ezekből koszorút kötni, ugyan annyi erényekhez 
hasonlítván ezen növényeket, s inti őket, hogy magokat ezekkel 
szintúgy mint amazokkal diszesitenék. Egyszersmind inti az anyá
kat is, hogy leányaik ideig s örökké való boldogságáról gondos
kodjanak. E szerint erkölcsi s szentirásbeli tételek foglalják el 
nagyobb részét ezen érdekes munkának. Az említett 20 növé
nyek ugyan annyi csinosan sikerült fametszetekben ábrázoltainak 
s nálunk füvészkönyvben legelőször jönek elő.

Mi az eredeti írásmód szerint adjuk itt elő, valamint a 20 
leírt s ábrázolt növényeket, úgy az azokkal összehasonlított, s 
a szüzeknek ajánlott erényeket, végre a szegfű növénytani leiratát.

1 .  Az Saargafü. 2.AzSzekfü. 3. Az Saarga, fejeres szede
rjes iuolac. 0. Az keec iuola. 5. Az Czipros. 6. Az Majorana. 7. 
Az Putnoc avagy Czombor. 8. Az Boldog-Aszony rosaja. 9. Az 
Bechifü. 10. Az tarka iuola. 11. Az Bárson virág. 12. Az Basi- 
licum. 13. Az rosac. 1T. Az Borsoía vagy Indiaiszekfü. 15. Az 
Butta. 16. Az Rosmaring. 17. Az Leuendula es Spinanard. 18. 
Narcissus, Te mondád fű. 19. Az Isop. 20. A Rukercz. Az is
ten igeieheZ; es szolgatlyahoz való kedves szeretet. Az islenec 
igaz szereteti; Istenec felelme; alazatossag; Imádság; halaadas; 
az igaz hitnec nilvan való vallasa; Az Yenekhez való tisztelet; 
dolgolodas; tisztesseges maga tarta: Nyaiasag: Irgalmassag: Sze- 
mermetesseg; Ragiuasag; Merlekletesseg; Lelki és testi tiszta
ság; Megelégedés; Adakozás; Toke'letesseg; Halgalas.

2. Az Szekfü tellyes, veres, feier, avagy chepege'et szi- 
neuel fölötte ekesseti az koszorút es kanuat. Az Szekfü nemelly 
tellyes nemelly közép szerű, nemelly cliak paraszt; az nyarnac 
keszdetin minyarast nyílni keszd, es az teli ideig nyilic, erős deret 
es hideget nem szemuedbet, hanem főképpen leueleit es viragiat 
meleg helyeken szokta kiterjeszteni: az szekfü valamenire ke
serű, mindazon által gyönörüseges illatot ad magaful: fül faidal-
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mot, sziu fogost, gutta üttest, keleuent, kigyo fertest, harapast, 
és egyeb fele, betegsegec ellen szolgai.

Föltűnő, hogy jelenkorunkban is, 250 év múlva ugyan azon 
növények diszlenek honosink kertéiben, mellyeket Peechy irt 
le munkájában.

Francovith Gergely D.
Három ok birt minket arra, hogy ezen tudatlan s önhitt szin

tár (Charlatan), mert valóban orvos nem volt, munkáját itt föl
vegyük. Első az mivel vényeinek fő alkatrészei növényekből ál
lanak; másodszor mivel Frankovith sok növény magyar elneve
zését föltartá számunkra, mellyekről az eddig elősorolt irók mun
káiban semmi említés sem tétetik; s végre harmadszor, mivel 
Bejthe István felöl sokkal jobb véleménnyel vagyunk, mintsem 
azt hinnök hogy ö egy a füvésznévre érdemleflenre irt volna di
csérő versezetet. Frankovith élete s viszonyairól semmit sem 
mondhatunk, mert felőle sehol sem találunk valamit följegyezve. 
Munkája szinte eddigelé nem, vagy legalább kevéssé látszik is
meretesnek, s ez oknál fogva olly terjedelmesen fogjuk azt elő
adni, amint ezt jelen értekezésünk alaka s helye megengedi, hogy 
ez által, netalán kemény Ítéletünket kimenthessük olvasóink előtt. 
A példány, mellyet használtam s való szinüleg az egyetlen, melly 
létezik, a magyar academia könyvtárának tulajdona, mellyet az, 
helytartósági tanácsnak s ország fő orvosa Stahlylgnácz ö nagy
sága jóságából bir. A munka czíme következő:

Hasznos es Fölötte szikseges könyv, az Isten fiainak es vtet 
félő híveknek lelki vigaztalasokra es testi epöletökreszereztetöt 
Francovith Gergely D. által. Mellyben sok rendbeli betegsegök 
ellen való orvosságok is be vannak írva, mellyeket Isten az önagy 
io voltábul es ajándékából, Emböröknek egessegekre rendölt. Ec- 
clesiast. 38. Tiszteld az orvost az sziksegert. 1588 Esztendőben* 
Az utolsó (számnélküli) lapon, Nyomtatot Monyorokereken 
Mantius Janos áltál. 4-o.

A könyvnek intézkedése és tartalma.
A czimlapi hátsó oldalán ez áll: Summája ez könyvnek. Eb

ben azt mondja Francovith, hogy e könyvből háromféle oktatást
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nyerhetni; a szent Írásról, a gyógy tanról és atermészti dolgokról.
Most három levél következik, Nádasdy Ferenczhez, Sopron 

megyéhez s annak akkori alispánjához, Megyeri Imréhez intézett 
ajánlattal. Költ Sopronban Julius 16-án 1588.

Erre 118 levelen maga a munka szövege, egy lapon a mu
tató tábla, egyen ismét a nyomtatás helye, és nyomdahibák kö
vetkeznek.

A munka 55. fejezetre oszlik, mellynekmindenike tartalmát 
homlokán viseli.

A harmadik fejezet illy czimü: „Gregorius Franliomth Doc
tor, Physicus de se ipso“, lartalma: ön magára s munkájára czél- 
zó versek, egy Tetrastichon Bejthe Isvántól, kit Francovith ekként 
nevez: Excellentissimum ac Doctissimum virum Superattendentem 
per (Jngariam dignissimum. Egy más Tetrastichon és Hexastichonból 
látjuk hogy e munkának már egy hasonló elődje volt, mellynek 
azonban nem kedvezően kellett fogadtatni.

A 14-dik levelen 31 kóralak soroltatik elő, mellyekben 
egy Francovith állal föltalált, Seraphim kenet, jótékonyan hasz
nálható.

A 16-dik levél 2-dik lapjától a 23-kig e kenet készités- 
módja tanitatik. 30 növényi járulékból vétetik hozzá, mindegyik
ből 16,- és 93 mindegyikből 8 lat. Ezen tulajdon útmutatása 
szerint gyűjtött s előkészített növényeken kívül szükséges még 
hozzá 16 V2 ti. zsir, 16 különböző állatból; 10 különböző olaj
ból 2 V2 ; végre még 20 többnyire jó illatú növenyországi al
katrészek.

Meg nem tartóztathatjuk magunkat hogy itt ezen rendelet nö
vénytani részét, mint egy eddigelé utanozhatlan képtelenség min
táját, szorul szóra le ne nyomassuk; melly egyébbiránt valami 60 
Magyarhonban vadon termő növény nevét foglalja magában, s 
nem szívesen vesszük, hogy a szerző sehol sem említi, hogy 
ezen növények hazánkban jönek elő, különben alkalmunk lett 
volna, a 16 század végivel ösmeretes magyar növények jegyzé
két tetemesen gyarapítani.

A v é n y  ig y  h a n g z ik .

Az fiwek es gyökerek a kik hozzá zikösök. I. Eoregbik 
hezak gyökér leuele virágostul, kinek Deiákul newe Aristolo-
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chia rolunda. 2. Apró hezak gyökér leuele virágostul Aristolo- 
cliia longa. 3. Eöreg gauez gyökér leuele virágostul. 4. Apró 
gauez gyökér leuele virágostul. 5. Nagy lapu hezak gyökerű, 
zent György havaban virágzik, annak is gyökere zedeslek es 
leuele virágostul. 6. Másik fele nagy lapu, annak nem hezak a 
gyökere, annak is az gyökere. 7. Kis lapu gyökere, leuele, vi
rágostul. 8. Sárga kökörchén viraga. 9. Földi tök a ki az kert
re is föl megyen, vörös az gyömölche, annak a gyökere, leuele 
virágostul. 10. Másik fele földi tök, az is fel foly a kertre, fe
kete az gyömölche. Brionia, gyökerestől leuele viragya. 11. 
Ezer io fiuenek gyökere, leuele virágostul, major Centaurea. 12. 
Fejer tüskének chak a gyökere, Centum capita v. Bedeguar. 13. 
Pyrito avagy hymer a ki az vezzöket áltál öuedzy, úgy foly re- 
iajok: Smilax neue Vörös gyökerö. 14. Szék fiú uiragia Cha- 
momilla. 15. Papa fiú leuele Carduus benedictus. 16. Momortica, 
gyömölchyöslöl s leuelestöl. Nalragulya gyökere, Mandragora, 
ha mind az ketfele natragulia henne lezenis anaal iob.

18. Kék lilium gyökere. 19. Fekete hozzanak gyökere, 
leuele virágostul. EO.Kapotnok gyökere. 21. Arua chyalan. Ur
tica crispa. 22.Alba benedicta leuele uiragoslul. 23. Nadra fiue, 
Nepeta, virágostul. 24. Chombor auag közveny menta, pulegium, 
leuele virágostul. 25 Rozmalin. 26. Fenyő mag törue, grana 
juniperi. 27. Tormentilla gyökere, leuelestöl. 28. Meleng auagy 
folyo fiú leuele uiragostul. 29. Nyír fanak leuele, Betula. 30. 
Haas fa uiragya, Tiliae flores. 31. Jegönye fa bimboia. 32. Ap- 
robik ezer io fiú gyökere, leuele virágostul. 33.Eöregbek kigyo 
hagyma gyökere. 34. Szapora fiú leuele virágostul. 35. Farkas 
avagy Medue talp neuö finnek gyökere leuelestöl. 36 Eöreg 
Satyrium gyökere virágostul. 37. Apró Satyrium gyökere virá
gostul. 38. Leuesticum gyökere. 40. Bab leuelö fiunek gyökere 
leuelestöl. 41. Machkafark neuö fiú. 42. Föld fisti, fumus terrae 
virágostul. 43. Chelidonia gyökere, leuele virágostul. 44. Zent 
György Viragia. Lilium convallium. 45. Ronto fiú, Consolida re 
gia. leuele virágostul. 46. Kakas tarang, Cardiaca, ziu fiú virá
gostul. 47. Földi bozza gyökere. 48. Syderitis, tisztes fiú leue
le virágostul. 49. Eökör nyelű gyökere, Buglossa. 50. Arany 
gyökér, avagy Vad liliom.

51. Keö fiú, auagy Sarga gyopár. 52. Vad kender leuele 
virágostul. Canabys agrestis. 53. Pip ki gabona közöt teröm, pa-
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paver sylveslre. 54. Dizno kenyer gyökere Arthanita, panis por- 
cinus. 55. Aranyos papratz, Filix aurea. 56. Eöreg Sanicor gyö
kere. 57. Fekete betonica, Bakfiu, Ieuele virágostul. 58. Fejer 
betonica gyökere. 59. Eöreg borostyánnak Ieuele, hedera. 60. 
Apró borostyánnak Ieuele. 61. Chengö fiu Ieuele virágostul,hy- 
pericum. 62. Egerfark; Millefolium Ieuele virágostul. 63. Temon- 
dad fiu Ieuele virágostul. 64. Zent benedeit five, sempervivum, 
sedum. 65. Eb Capor Yiragia. 66. Utü fiu gyökere leuelestöl, 
plantago. 67. Scordiuin Ieuele virágostul. 68. Ghamaedris Ieuele 
virágostul. 69. Fejer liliom gyökere. 70. Euphrasia Ieuele virágostul.

71. Szép zölö, kit ebzölőnek is hijanak leu. virágostul. 72. 
Czyprus leuele virágostul. 73. Apium gyökere es Ieuele. 74. 
Sallya leuele virágostul. 75. Fekete ökörfark gyökere virágos
tul. 76. Eöregbik ökörfark gyökere viragostul.77. Apró boitorian, 
Agrimonia leuele virágostul. 78. Fejer pöszercze, Marrubium 
album. 79. Fekete pöszercze, Marrubium nigrum 80. Sarkantyú 
virág leuele virágostul. 81. Tyk húr. 82. Majorana leuele virá
gostul. 83. Yaradich, Tanacetum, leuele virágostul. 84. Fordult 
fiu leuele virágostul. 85. Chaba ire gyökere. 86. Fekete iröm 
leuele virágostul. 87. Bárány iröm leuele virágostul. 88. Spichi- 
nard. 89. Fejér üröm levele virágostul. 90. Isop leuele virágostul.

91. Komlo. 92. Atraczel gyökere. Cinoglossa. 93. Belend 
fiu leuele virágostul. Jusqueanus. 94. Eörven gyökér. Enula 
campana. 95. Saas gyökere, Targa virágú, Béka lilium. 96. Fech- 
lte fiu, hirundinaria, gyökere virágostul.

97. Seraphim gyökere.
98. Eöregbik kigyo nyelű a ki vízben teröm leuele gyö

kerestől. 99. Apró kigyo nyelű leuele. 100. Szarvas nyelű ne- 
uö fiu leuele. 101. Zent Lazlo Kirali fiuenek gyökere. Gentiana. 
102. Angelica gyökere az nagyobbike. 103. Gratia Dei neuö fiu 
leuele virágostul. 104. Eöreg basalicum. 105. Apró basilicum 
leuele virágostul. 108. Eöregbik chyalan leuele virágostul. 107. 
Fejer malva gyökere. 108. Apró malva gyökere, 109. Cicoria 
gyökere. 110. Pimponia gyökere, leuele virágostul. 111. Mezei 
viola viragia. 112. Vörös virágú Centauria levele virágostul. 113. 
Porczogo pasyt. 114. Vízi tök gyökere. 115. Fodor menta. 116. 
Fekete menta. 117. Kakuk fiu. 118. Kigyo tarang leuel virágos
tul. 119. Sóska gyökere leuel virágostul. 120. Méh fiu leuel vi
rágostul. 121. Fekete gyopár leuel virágostul. 122. Farkas alma

7



gyökere virágostul. 123. Alkakendi, ki pap monyának mondatik, 
leuele virágostul.
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E z e k  a v i r á g o k .

1. Zek fiú viragia. 2. Ezer io fin viragia. 3. Paragü Rosa 
viragia. 4. Sallya viragia. 5.Papafiue viragia. 6. Chengö fiú vi
ragia. 7. Álba benedicta. viragia. 8. Belend fiú viragia. 9. Zent 
Janos fiue viragia. 10. Leuendula v irag ia .il. Spichinard viragia. 
12. Fejer Liliomnak sarga Szeckia. 13. Centaurea vörös viragia. 
14. Majorana mikor virágzik. 15. Szeek fiú viragia. Chamomilla. 
16. Chombor viragia. Pulegium. 17. Jo fele Sáfrány. 18. Ros
marin. 19. Momortica gyömölche. 20. Fenyő mag törve.

A következő fejezetekben még több ehez hasonló vények 
hozatnak föl, s különböző tapaszok és italok készítése, főleg a’ 
döghalál ellen, tanítatik. Néhány szakaszok ön dicséretére, má
sok irígyei s ellenségei visszatolására, némellyek predikáczi- 
ókra, némellyek ismét imádságokra szánvák. Sok apró, szent 
tárgyakat ábrázoló fametszetek vannak a szövegbe nyomatva, né
hány negyedrétben mellé kötve.

Egy rövid czikkét Francovith berekeszlö beszédének itt 
szorul szóra leírjuk :

„Frankovith Gergely Doctor könivenek vege: ki noha nem 
Deiak, de azért ugyan zent iras értő doctor isten áltál es terme- 
zet tudó orvos. Thouaba a’ doctor nem annit teszen magiarul ta- 
neits a’ mint zent Pál iria Eph. 4 részben, ha kedig más embe
reket nem tanéit tudomanra, hat nem doctor, a’ mint az oskola 
mesteri hogy támlásáért szoktak hinnia oskola mesternek. Is meg 
az orvos chak medicust leszen diákul, intöm euel hogy a’ ki 
Doctor el ne titkollia a’ kinél valami haszonra való tudomany- 
vagyon, hanem emberek eletire ággia ha doctor neuet akar 
viselny: doclor az a’ kinek szerzesevel es lanitasawal más em
berek is elhetnek es tanulhatnak belőle, a’ mi meg nem volt.

Francovith magát annál inkább tartá orvosdoctornak, mivel 
a fejezetek sok fölirásait ezen czímmel kezdi meg: p. o. Fran
covith Gergely ludomcinyanil vetekodese nemi nemö két Dactorok
kal; vagy Islenteöl valasztatot Doctornak Francovith Gergelynek 
maga mentese az patvarkodok es szydalmazok ellen: vagy Fran
kovith Gergely Doctortul Zöröztetöt reteködes. Sőt néhányszor ma
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gát Doctor és physicusnak is nevezi. Kenete föltalálását „isteni, 
általa az emberiségnek nyújtott ajándéknak mondja. Épen így igényel 
tanításánál fogva doctori nevet. Egész munkájában a tudomány
nak legkisebb nyoma sem találtatik, annál illetlenebből nyilatko
zik elöbbeni s jövendő irigyei, üldözői, s különösen az orvo
sok ellen. Az egész könyv tele van képtelenség, babona, theoso- 
phia s astrologiával.

Francovith úgy látszik egy ostoba, merész, durva kuruzsló 
volt, fölpiperézve, némelly tapasztalati ismeretekkel a növények 
hatásáról, mi által némelly nagyoknál menedékei és segedelmet 
talált.

Még három férfiúról kell említést tennünk, kik mint füvé
szek a hazában ismeretesek valának, de vagy semmit sem Írtak, 
vagy a mi még valószínűbb, irataik egészen elvesztek. Váljon 
Magyarhonban születtek-é, azt meg nem határozhatjuk. Első volt 
Magister Sebastianus, orvos és füvész, Szebenben; tanítványa: 
Lebelius János mint tudós és hires erdélyi füvész említetik Brun- 
fels Otto munkájában; mind ketten valószínűleg a 16-dik század 
elején éltek.

A harmadik Purkirchner György pozsonyi orvos. Clusius 
„História plantarum rariorum44 czímü munkájában két helyen a 222 
és 22.5 lapon tesz róla említést; s illy czímü munkájában is Stirp. 
rarior. p.Pannoniam; kertjéből egy új fűz fajt is kapott.

C lu s iu s  K á ro ly .

Tulajdonképen Charles de V Ecluse, a növénytanban világ
szerte hires név. Ezen a tudományos leiró-növenytan alapítójá
nak, fáradhatatlan utazó, termékeny iró , s a természetrajz vér
tanújának életleirását, egészen Sprengel szerint adandjuk itt elő, 
ki füvészi érdemeit is leginkább,s terjedelmesebben méltányolta; 
— mit Magyarhonra nézve tett, azt nagy nevéhez illöleg híven 
előadni törekedendünk.

Clusius német alföldi volt, született Antverpben 1525. Aca- 
demiai tanulmányait kezdé Löwenben, folytató Marburgbau, s
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végzé Montpellierben, hol tudorrá is lelt. Szülővárosában mint 
gyakorló orvos lépett föl, e mellett a növénytannal is foglala
toskodván. Nem sokára a nemes keblű Fugger Augsburgban 
meghivá Clusiust, hogy ötét utazásában Németalföldön, Német-, 
Frank-, Spanyol- és Portugalországon keresztül követné. Utazá
sából 1565-ben visszatérvén; öt évet fordított a gyűjtött kincsek 
rendezése s leírására. Csak későbben jelent meg egy szinte csak 
újakat tartalmazó munkában ezen utazás eredménye illy czím 
alatt: „Rariorum aliquot slirpium per Hispániám observatarum 
história. Antverp. 1576. 8. — 1570. Angolhonba ment, 1573- 
ban II. Miksa császár által a bécsi füvészkert fölügyelőjének hi
vatott meg. Itt Clusius 7 évig maradt, innen Ausztriát s a hatá
ros Magyarhont többször beutazó, s időkorához képest nagyszámú 
növényeket gyűjtött, azokat megvizsgálta, és leírta. Kertjei gya
rapítására használá Európa minden országainak füvészeivel kö
tött terjedelmes ismeretségét, ide külde neki Busbeck Constan- 
tinápolyból ritkább kerti növényeket, Clusius ápolá és föntartá 
azokat, innen terjedtek el azok tovább is. Itt irt két alább emlí
tendő, s Magyarhont közelebbről érdeklő munkát; ezen kívül a 
növények rajzolásával s föstésével is foglalatoskodott, s való
színűleg azokat fába is képes volt metszeni. 1580-ban ismét An
golhonba utazott, s ott maradt két évig, (ámbár a Hist, plant, 
pannoniae, s Bejthe nomenclatorához való élőbeszédek Bécsben 
kőitek, 1852. és 1583-ban). Betegen s mankón járva élt hat 
évig a hassziai landgróf kegyfizetéséböl; végre 1593-ban 68 
éves korában Leydeni tanárrá lett, a hol meg is holt 1609-ben.

Fölebb Clusiust a tudomány vértanújának nevezők, s ezt 
méltó joggal; a természettől is beteges testalkattal lévén ellátva, 
Spanyolhonban tett füvészi kirándulásai alkalmával, eltöré jobb 
karát, nemsokára ezután jobb czombját; Bécsben a bal czombját, 
nyolcz évvel későbben jobb czombja ficzamodott ki, úgy hogy 
éltének 20 utolsó éveiben alig mozoghatott; felséges szelleme és 
szép lelke azonban mindig ugyanaz maradt. Munkássága sohasem 
hanyatlott. Clusius irt, fordított, magyarázott és elösegíté a tu
dományt élte fogytáig.

Most már átmegyünk Clusius Magyarhonban végzett s ezt 
érdeklő hatásteli munkáira.

Fönebb említetett, hogy Clusius többszöri kirándulásokat 
tett Magyarországba, s valóban a munkájábani legérdekesebb nÖ-
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venyek magyarhoniak. Honunkbani vizsgálatainál különösen se- 
gitetett németujvári gróf B attyán i B o ld izsá r barátja s párto
lójától, valamint ennek udvarában lakó reform, lelkész Bej the 
István tó l, kiről már szólottunk. Pozsony, Sopron, Vas, Mozson, 
s a Leita hegységre forditá Clusius különös figyelmét, s a Ma
gyarhon más részeiből beküldött ismertetéseket s növényeket 
szinte fölvette munkájába. Különös figyelmét forditá Clusius, a 
mint látni fogjuk, a gombákra, mellyek közöl sokat lerajzolt és 
lefestett. A magyar elnevezéseket szorgalmasan gyüjtögeté. Itt 
figyelmeztetnünk kell t. ez. olvasóinkat arra is, hogy Clusius 
ezen kitételt „pannonicus44 régibb, tehát tágasabb értelemben vé
v é ^  ennélfogva Pannoniához Bécs vidékét is számolá. — A ma
gyar füvészet története előadásában, az állóhelyre tekintve a 
a mostani politicai határokat mindenkor szorosan megtartottuk, s 
ennélfogva több fajokat, mellyek Clusius után többeknél is pan- 
nonicus név alatt fordulnak elő, elmellőztünk. Azon világszerte 
híres munka, melly által Clusius nevét Magyarhonra nézve hal 
halatlanitá , illy czímrnel b ír:

Caroli Clusii Átr eb atis Rariorum aliquot Stir púm  per Pan
noniam, Austriam et vicinas quasdam Provincias observatarum 
História.Quatuor libris expressa ad Rudolphum II. Imp. Ernes tűm, 
Mathiam, Maximilianum Austritte archiduces etc. Antcerpiae. Ex 
officina Chistophori Plantini 1583.8-vo. min.

A czimlapon elő- és nehány dicsbeszéden kívül a munka 
766 lapot foglal magában. Adalékok s nyomdahibák 8 levél, tar
talom 8 levél, s épen annyi az egy évvel később nyomatott No- 
menclator botanicus Bejthe Istvántól. A hamarább kiadott példá
nyokhoz ügy látszik nem adatott ezen nomenclator, legalább 7 
példány között hármat találtam, mellyekben hiányzott; ámbár min
den arra mutat, hogy a munka bekötése annak kiadásával egy
korú , 353 fába metszett növenyábrák igen helyesen sikerülve, 
hü képét adják az elősorolt növényeknek; majd fele ezeknek 
magyarhoni, választott növénytani nyelven leírva, a különbségek 
helyesen előadva, a régiekkel, minek azonban magyar növények
nél igen ritkán van helye, összehasonlítva, helyük pontosan ki
jelölve, s majd mindeniknél a virágzás ideje s a gyümölcs álla
pota följegyezve. Ámbár valódi rendszerről még szó sem lehel, 
mégis a hasonló növények, egymás mellé helyezvék.
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Ezen értekezés végén adjuk a Clusius által magyarhoniak
nak irt növények jegyzékét. A leirt s lerajzolt növényeken kí
vül még sok Magyarországban termő névszerint hozatik föl, s e 
szerint a munka úgy tekinthető, mint Magyarhon legelső tudomá
nyosan szerkesztett flórája.

Ezen munka, s a fölebb említett História plantarum hispa- 
nicarum, egybevonva, líjabb észrevételekkel és sok Magyarhonra 
vonatkozó terméshelyekkel gazdagítva, következő munka szö
vegét képezi:

Caroli Clusii Atrebatis Impp. Caess. Augg. Maximi iani II. 
Budolphi II. aulae quondam familiáris Bariorum plantarum His
tória. Antverpiae. Ex Officina Plantiniana apud Joannem More- 
tűm. 1601. Föl. máj.

E munka pótléka által tehát 415 magyar növényfaj ismere
téhez jutottunk. Váljon a Clusius halála után megjelent: „Curae 
posteriores Antverp. 1611. 8-vo (ívrélben Schultes szerint) czí- 
mü munka foglal e magában valamit, mi Magyarhont közelebb
ről érdekelné, a felöl t. ez. olvasóinknak fölvilágositást nem ad
hatunk , mivel nincs birtokunkban.

Nagy föladat volt a Clusius által fölfedezett s leirt növénye
ket mostani elnevezésükre visszavinni, de mégis igen megkönnyült 
ezen fáradalmas munka az állal, hogy Clusius minden növény 
álláshelyét olly pontosan följegyzé, hogy több magyar füvészek- 
nek sikerült e tekintetben sok növényeket ugyanazon helyen is
mét föltalálni.

E növények hasonnevei (Synonimia) meghatározásában kü
lönös érdemeket szerzettek magoknak: C ra n tz , a két Jaq u in , 
L u m n itze r,H ost,K ita ibel, S ch u ltes  és E n d lich e r. A nagy 
hirü S p ren g e l a növénytan történeteit magában foglaló munká
jában mind azon növényeket meghatározta, mellyeket Clusius elő
ször ismertetett meg. Jelen értekezés szerzője törekedett ezen 
uraknak a Synonimia clusiana körül tett fáradozásaikat, birála- 
tilag (critice) összeállítani.

Bátrak vagyunk Clusius „História plantarum pannonicarum 
p .600u czímü munkájából mutatványul a Sideritis montana leírá
sát itt szorul szóra lenyomatni:

„Sideritis pannonica III, pallescente flóré (c. icone). Ter
tia pedalem etiam non superat amplitudinem, caule quadrangulo, 
ab radice statim ramoso; foliis secundum radicem priori genere
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non brevioribus, similiterque venosis, séd mollioribus, minime- 
que in ambitu serratís, quae summum caulem et ramos ambiunt, 
breviora sunt: flosculi statim a ramorum exortu ipsos et caulem 
in calyculis quinquepartito divisis verticillatim ambiunt, superi- 
oribus longe minores et e calyculis vix prominentes, forma tarnen 
illis similes, fusci coloris, labello tarnen ínleriore parte pallido. 
Semen superiorum semine minus, nigricans; exiguorum foliorum 
pallescentis coloris coma extremos ramos caulemque occupat, to- 
taque adeo planta molli incanoque lanugine praedita est: radix 
candicans,lignosa, aliquot fibris hirsuta, séd non perennis, quippe 
quammaturo semine subsequens hiems tollere sólet, ut et priores 
duas.

Frequentissima est in Pannóniáé Austriaeque inferioris ar- 
vis et inter segetes macro et sterili solo: floretque Junio et Julio, 
semen subinde Julio perficiens.“

Clusius a magyarhoni gombákrul az akkori időhöz képest 
igen tartalomdús értekezést irt, melly „História plant, rariorum“ 
czírnü munkájában a CCLXI laptól aCCXCYlapig foglaltatik kö
vetkezendő czím alatt:

Fungorum in Pannoniis observatorwn brevis História. A Ca- 
rolo Clusio Atrebate conscripta. Számos, a szövegbe nyomatott, 
fametszvényekkel.

Ezen értekezés élőbeszédéből láthatni, hogy a magyarhoni 
gombák rajzolására és kifestésére szükséges költségeket a föl
jebb említett gróf Batlyáni Boldizsár födezte. A magyar köz el
nevezéseket úgy látszik maga gyűjtögette Clusius, és Bejthe Ist
ván munkáit használta leginkább e czélra. Mivel az értekezés ná
lunk majd nem egészen ismeretlen, és a munka, mellynek egy 
részét teszi, a ritkaságok közé tartozik: honosainknak némi szol
gálatot kívántunk tenni az által,hogy ha annak tartalmát legalább 
név szerint lenyomatjuk:

Caput I. Fungi esculenti.

Genus I. Szemerchyek, Maurachen. 1. Species, — 2. Braun 
Maurachen. 3. Stock-Muurachen. Képpel. f\. Voll Mau- 
rachen.

„ II. Kygio Gomba. Natterschwammen.
„ III. Szent Gyewgi gombaia,SantGeorgischwammen. Képpel.
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„ Ilii. Szilwa alya. 1. minor. 2. media. 3. major. Képpel.
,, V. Peztricz, Pesternitz. 1. — Képpel 2 . - 3 .  —
„  VI. Szilfa terme wt alya, Buchenschwammen. Képpel.
„  VII. Chöpörke gomba, Angerling. Képpel.
,, VIII. Keserew gomba, Pfifferling. 1. — 2. Képpel. 3. Vö

rös keserew gomba, Rode Pfifferling.
,, IX. Herench, Kremling. 1. — 2. — 3. — 4. Vörös He

rendi. Rothe Kremling.
„ X. Hirschling. 1. Rauche Hirsching.Képppel. 2. Schwarze 

Hirschling.
„ XI. Geissklaw. Képpel.
,, XII. Reheling.
„ XIII. Galambicza, Teubelinge. 1. fraw. T. 2. Keck. Gal.

BlauT. Képpel. 3. Verews Gál. Rótt. T. 4. Schwarze. 
T. 5. Waros Gal. Rauhe T.

,, XIV. Niwl gomba, Hasenörlein. 1. — 2. — Képpel.
„  XV. Dizno gomba, Schweindling. 1. — 2. Rótt Schweind- 

dling. Képpel.
„ XVI. Varganya, Bültz. 1. Feyer Varg. 2. Verews Varg.

Képpel. 3. Grawer. Bültz.
„ XVII. Ur gomba, Keiserling. Képpel.
„  XVIII. Ewz láb. Waitzling. Képpel.
,, XIX. Szarvas gomba, Ziegenbart, Seissbart, Schöber- 

ling, Hirschling. 1. Sarga sz. g. Gelber Ziegenbart 
v. Hirshling. Képpel. 2. Rotte Ziegenb. v. Hirsch
ling. 3. —

Genus XX. Fenyő alya gomba. Thaunling. 1—2 — 3. Képpel.
,, XXI. Bokros gomba, Scheberling.

Caput II. Fungi noxii et perniciosi.

Genus I. Bozafa termewt, Holder Schwammen. Képpel.
„  II. Szilwa alya.
„  III. Ganejon Mistschwammen.
,, IV. Fizfa gomba, felber Schwammen.
,, V. Rewes ceresnye fa gomba, Kersenbaum schwammen. 

Képpel.
„  VI. Monyaro alya gomba, 
v VII. Bagoly g. Krottenschwammen. 1 —2 —3.
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Genus VIII.Nyrfa gombaya, Birchenschwammen.
„  IX. Borsosgomba, Hohenschwammen.
,, X. Keske gomba, Geyssschwammen. Képpel.
„  XI. Narrenschwammen.
„ XII. Fliegenschwammen. 1 —2 — 3 —4. Képpel. 5.
„ XIII. Wtfelem terewm gomba, fröschen Staal.
„ XIV. Sawtaschen. 1 —2
,, XV. Tinor gomba, Schmeerschwammen. 1. Feyer. T. g.

Képpel. 2. Fekete T. g. Schwarzer Schwamm.
,, XVI. Kigyo gomba, Naltersclrwammen. 1—2 —3. Képpel. 
„  XVII. Hor Greyllen. 1 — 2. Képpel.
„ XVIII. Varganya, Kuniing.
„ XIX. Varganya, Bingslin. Bultz. 1. Képpel. 2 — 3 —4—

5. Képpel. 6. Baba Varganya. 7 — 8. Rotter Bultz. 
,, XX. Varganya, Bultz. 1. Képpel. 2. Sarga Varganya, 

Grasbultz. 3. Rotte Bultz. 4. Wilder Bultz.
,, XXI. Fenyő alya gomba nem jo, falscher Gresling.
,, XXII. Tuuis alya gomba, Under dorn schwammen. 1 —2.

3 —4. Stockschwammen. 5. Képpel. 6.
„ XXIII. 1 —2 —3. Képpel. 4 —5. Képpel. 6. Anonymos.
„ XXIV. Holtzschwammen. 1 — 2 —3.
„ XXV. Feyer szarwas gomba, WTilde Hirschling.
,, XXVI. Pöffeteg, Weiberfist. 1—2 — 3. Képpel.

Meg kell említenünk, hogy itt a nem és faj kifejezéseket 
nem a mostani növénytan értelmében kell vennünk, és hogy en
nélfogva az itt nagy számmal leirt gombákat kevés nevekre s a 
fajakat is legalább felényire lehel leszállítani; hogy a tizenhato
dik század szellemében a gombákról való tudomány kezdetén ké
szített leírások nem elegendők arra, hogy ezen fajoknak a mos
tani elnevezések szerint csak felét is egész bizonyossággal meg
határozhassuk ; és mégis azoknak száma összehasonlítva a ho
nunkban jelenleg ismeretes fajokkal igen föltűnő. Csak a ki a ma
gyar gombászatban eléggé járatos,, képes a Clusius által föltar— 
totl magyar nevezetek segélyével ezen munkára némi világot ter
jeszteni. Jó szerencsével próbálta ezt Máttyus István: 0 es ú jfíi-  
aeletka czimu munkájában, (Pozsony 1787-től 1793-kjg) e



czim alatt: a gombákról. Lásd második kötet 470-dik és követ
kezendő lapokon.

Az eredeti rajzolatok, mellyek e nevezetes munkát disze- 
sitik, s Clusiusnak még egy értekezése a gombákról, némellyek 
szerint a leideni könyvtárban tartatnak. Azt is állítják, hogy még 
számtalan, Clusius által meg nem határozott gombák leírása és 
rajzolata jutott volna szinte e könyvtárba, mellyek a következő 
munkában használtattak;

Francisci von St er rebeck Sacerdotis Thealnim Fungorum 
Ante. 1675. 4-o.

A Clusius magyar gombái commentára gyanánt tekinthetők 
még a következő munkák:

I. Sgism. Valent. Popowitsch, Untersuchung vorn Meere. Sürn- 
berg 1750. 4-o. Ki gondolhatta volna ezen könyvben találni a 
clusiusi gombák magyarázatát, és az először fölvett különb
séget Amanita és Agaricus közt.

De fungis officinalibus Diss. Leidae. 1702. Auclore I. Phil. 
Breynio. És végre

A C. Bauchin. Pinaxja. Sectio Y. Fungi et tubera.
Tervünkhöz hívek akarván maradni, ide iktatjuk a 17-dik 

nem, t. i. az Amanita Caesarea leírását, melly, a mint a tisztelt ol
vasó látni fogja, nem csak növénytani, de más tekintetben is fe
lette érdekes

„Ad nobilissimum porro esculenti fungi genus transeamus: 
Provenit autem id silvis rara quercu consitis, iísque caeduis prae- 
sertim, et editioribus siccioribusque locis, bis singulis annis, cir
ca messem et ante vindemiam. Ungari Urgomba, Germ. Kaiser- 
ling ob excellentiam nominant. Et sane adeo elegáns est, ut non 
mirandum sil, si eos qui libenter fungis vescuntur, prae ceteris 
generibus fungorum ad se edendum invilet.

Illius unicam duntaxat speciem videre et observare memink 
licet ex aetate diserimen quodpiam adesse videatur.

Primum e terra errumpentis hujus fungi forma, ovum quo- 
dammodo candore et figura refert: altera aut tertia die laceratur 
haec alba cutis, seu (ut Plinii vocabulo utar) volva, supera parte 
et veluti ovi luteum ostendit: et sensim evanescente pereunteque 
volva: magnitúdó autem fungi sua volva inclusi ternas uncias in 
longitudinem patet, binas in latitudinem. Consumta volva, fungus 
in planam orbicularem se se explicat formám cujus diameter 4
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paene unciarum est, cujus superna pars aliquantulum intumescens, 
aureum sive croceum colorem elegantissimum habet: infernafla
va est et multis slriis a pediculo in extremas oras productis in- 
signita, pediculus fungum sustinens, digitalis longitudinis et cras- 
situdinis est, flavique colons. At cum jam adolevit, paulo am- 
plior est ejus magnitúdó, et in ternas aut quaternas partes scin- 
ditur colorisque ilium florem et elegantiam deperdit: nam super- 
ne languidioris est aurei coloris, inferne omnino pallidi.

Non dubium autem est hunc fungum Boletum Veterum in 
specie Plinii esse etc.

Recentes boleti (svaviores enim et delicatiores illi sunt adul- 
tioribus) repurgati in aqua elixantur, deinde in tenuia frusta con- 
ciduntur, frusta concisa in jusculum e cremore lactis confectum 
injiciuntur, adjeclis selinis foliis minutim sectis et pipere. Vei 
repurgati praeciso pediculo invertuntur et super prunas paliti, ad- 
dito ovi luteo torrentur. Yel recentes etiam (emundati videlicet) 
recisis pediculis, friguntur cum butyro atque ovo simul in sarta- 
gine coctis,dissolutis et simul mixtis instar ejus ferculi ex ovis et buty
ro insartaginefrixis parati, quod Germanis estin deliciis et paratu 
facile, illis Eyerschmalz nuncupatam. Sed et exsiccati servantur : 
deinde ovorum instar coquntur, aut in aqua elixantur: tum demum 
ut praecedens genus cum condimento illo ex ipsorum jusculo et 
pane tosto parato, additis aceto, piperis, gingiberis et caryophyl- 
lorum aromaticorum polline, eduntur.

Memini anno 1574 ad ill. Heroem Balth. de Battyan sub 
vindemiae tempus accersitum (solebat enim ille bis aut ter singu- 
gulis annis, missa, qua veherer rheda, ad se evocare) inejusarce 
firmissima Nemeth Wywar hospitio exceptum, atque forte fortu- 
na semel in mensa, dum pranderemus, appositum hunc fungum in 
lance cum suo jure elixum: tum ego, qui fungis minime vesci so- 
leo, et ignarus croceam illám tincturam a boleti succo esse, gal- 
lico sermone ad ipsum(plures ille Heros peregrinas lingvas prae
ter vernaculain perfecte callebat, Latinam^ Italicam, Gallicam, 
Ilispanicam, Germanicam et Vandalicam s. Croaticam ab Ungarica 
diversam) valde crocatum, sive croco tinctum est hoc jusculum, 
inqüam. Ille svaviter ridens, ad Nobiles viros, qui ejus mensae 
assidere solili erant octo aut decem, conversus: Clusius uram, 
hoc est Dominus Clusius (et cetera verba ungarico idiomale 
proloquutus) existimal hoc jusculum, croco in eo dissolute esse
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tinctum: turn omnes illi cachinnum sustollere et mirari, mihi ig - 
notam boleti naturam, praesertim cum scirent, et illő, et prae- 
cedenlibus aliquot annis, diligenter observasse, praeter alias 
multas elegantes stirpes, fungorum quae apud eos nascerenlur 
generau.

Mennyire nem csak szorgalmas vizsgálója a gombáknak, 
liánéin azoknak pontos leirója és ábrázolója is volt Clusius, egy 
munkájából sem lehet annyira megítélni, mint épen az itt em
lítettből. *)

Clusius életrajzával bezárjuk azon férfiak fáradozásainak 
leírását, kik a magyarhoni növénytan körül érdemeket szereztek 
magoknak. Nincs egyébb hátra, mint az általuk honunkban gyűjtőit 
és leirt növények jegyzékét a mostani elnevezések szerint össze
gyűjteni, hogy az által a magyar flóra állapotát a tizenhatodik 
század végével átpillanthassuk. Ezen jegyzékek még különbö
ző munkákból szedegetett növenynevekkel is gyarapodtak, kü
lönösen Malhiolus, Bauchin Gáspár, Camerarius, Zanoni és 
mások munkáiból, melly tudósok a hozzájok jutott magyar nö
vény fölvétele által hazánkra nézve épen annyi érdemet szerez
tek magoknak, mint a többi tartományokra nézve, és igy jelen 
értekezésünk folyamában különös kitüntetésre nem is számol
hatnak. Ismét sajnáljuk, hogy a fenemlitett Anyuit Iára munká
ját kezünkhöz nem kaphattuk, mi által a magyar növények jegy
zéke tetemesen szaporodott volna. Egyébbiránt azon növények, 
mellyek jegyzékeinkből e körülmény miatt kimaradtak, több
nyire Dalmáthon s a magyar part-vidékre (Illyricumra) tar- 
lozandók.

*)  A Clusius életére, hatására és munkáira nézve lásd: Ever, Vorstii Ora
tio in obilum Clusii. — C. Clusii Alreb. et Conradi Gesneri Tigurini 
Epislolae inedilae. Ex archetypis edidit, adnolaliunculis adspersit, neo 
non praefatus est L. Chr. Treviranus Lipsiae. Voss. 1831. — Spren
gel Gesell, d. Bot. 1. p. 317. — Schulles Grundr. einer Gesch. u. Li
teratur d. Botan S. 63. — Halleri bibi. bolanica. 1. p. 348. — Weszpr. 
Biographia medic. IV. p. 45. s a t.
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A C lusius K á ro ly  Rariontm Stirpium per Pannoniam- és His
tória rariorum planta-rum-czimű munkáiban Magyarhonban 

vadon-termőknek leirt növények jegyzéke.

Abies excelsa.
„ Larix.
„ pectinata.

Acer platanoides.
,, pseudoplatanus:

Achillea ptarmica.
Acorus Calamus.
Actaea spicala.
Ajuga genevensis.
Alchemilla vulgaris.
Allium ampeloprasum.

,, angulatum.
„ senescens.
,, carinatum.
„ flavuin.
„  oleracium.
„ paniculatum. Sprengel 

szerint.
„  rotundum.
,, Scorodoprasum.

Alnus glutinosa.
,, incana.

Althaea canabina.
„  officinalis.

Alyssum calicinum Lum. ésLe- 
debour szerint.

,, incanum.
Anagallis arvensis.

„ plioenicea.
Anemone hepatica.

„  pratensis.
„  pulsatilla.
„  sylvestris.

Angelica sylvestris.
Anthemis tinctoria.
Anthyllis vulneraria.
Apargia hispida.

„ incana.
Aristolochia Clematitis.
Arnica montana. Sprengel 

szerint.
Artemisia Absinthium.

„  austriaca.
„  campeslris.
„  pontica.
„  Scoparia.
„  vulgaris.

Asperula odorata.
Aster alpinus.

„ Amellus.
Astragalus asper.

„  austriacus.
„  glyciphyllos.

Astragalus onobrychis.
Astrantia major.
Atropa Belladonna.
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Berberis vulgaris.
Betonica officinalis.

„  stricla.
Biscutella laevigata.
Botrychium Lunaria.
Buphthalmum salicifolium.
Calluna vulgaris.
Callha palustris.
Carduus acaulis.

„  canus.
„  defloratus,
„  eriophorus.
„  mollis.
„  nutans.
„  pannonicus.

Carlina vulgaris.
Carpinus Betulus
Carvum carvi
Centaurea nigra.

„  paniculata.
„ phrygia.

Chaerophyllum bulbosum.
Chrysanthemum corymbosum. 

,, segetum.
Chrysocoma Linosyris.
Chrysosplenium alternifolium.
Cineraria clusiana H.
Clematis erecta.

„  integrifolia.
Clinopodium vulgare.
Colchicum autumnale.
Convallaria latifolia.

„  majalis.
„  multiflora.
„  Polygonatum.
„  verticillata.

CoronillaEmerus.
„  varia.

Corydalis cava.

Corylus avellana.
Crambe Tataria.
Crataegus monogyna.
Cucubalus bacciferus.
Cyclamen europaeum.
Cymbidium corallorrhizaSpren 

gél szerint
Cypridedium Calceolus.
Cytisus austriacus.

„  capitatus.
„  nigricans.
„ supinus.

Daphne Cneorum.
Daucus Carota.
Dentaria bulbifera.

,, enneaphylla.
Dianthus barbatus.

„  carthusianorum.
„  plumarius.

Diclamnus albus.
Dorycnium herbaceum.
Echium rubrum.

„  vulgare.
Epilobium hirsutum.
Epipactis latifolia.

,, pallens.
„  palustris.

Erica herbacea.
Eryngium planum.
Erysimum lanceolatum.
Evonymus europaeus.

„  latifolius.
„  verrucosus.

Fritillaria Meleagris.
Galanthus nivalis.
Galega officinalis.
Galium Mollugo.
Genista germanica.

„  pilosa.
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Genista sagittalis.
,, tinctoria.

Gentiana asclepiadea.
„  cruciata.
„ lutea.
„  pannonica.

Geranium phoeum.
„ sangvineum.
„ sylvaticum Sprengel

szerint.
Geum urbanum.
Gladiolus neglectus.
Glechoma hirsutum.
Globulara cordifolia.

„ vulgaris.
Gnaphalium dioicum.

„  rectum.
Ilelianthemum canum.

„ Fumana.
Hemerocallis flava.
Hesperis inodora.

,, tristis.
Hieracium umbellatum.
Hyacinthus botryoides.

„  comosus.
„  racemosus.

Hyoscyamus niger.
Hypochaeris maculata.
Inula dysenterica.

„  ensifolia.
„ hirta.
,, Oculus Christi.
,, pulicaria.
„  salicina.

Iris pumila.
„  sibirica.
„  spuria.
,, variegata.

Isopyrum thalictroides.

Juniperus communis.
Lamium album.

,, Orvala.
Laserpitium latifolium.

„ Siler.
Lathyrus latifolius.

„  sylvestris.
„  tuberosus.

Lavatera thuringiaca.
Lepidium Draba.
Leucojum aestivum.
Ligusticum austriacum.
Lilium Martagon.
Linaria alpina.

„  genistifolia.
Linum austriacum.

„ catharticum.
„ flavum.
„ hirsutum.
„ tenuifolium.

Lithospermum arvense. 
,, officinale.

Lonicera alpigena.
„  nigra.
„  Xylosteum.

Loranthus europaeus.
Lotus siliquosus.
Lunaria rediviva.
Lychnis Yiscaria.
Lycopsis pulla.
Lysimac ia punctata.

,, vulgaris.
Lylhrum Salicaria.

„  virgatum.
Marrubium peregrinum. 

„ vulgare.
Medicago falcata.
Melampirum arvense.

„ barbatum.
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„ nemorosum.
Melica ciliata.
Mellitis Melissophyllum.
Menlha sylvestris.
Myriophyllum verlicillatum.
Onobrychis sativa.
Onosma echioides.
Ophrys aranifera.
Orchis fusca.

„ militaris.
„  pallens.
„  sambucina.
„  ustulata.

Ornithogalum comosum.
„  lutem.
„ nutans?
„  pusillum.
,, pyrenaicum.
„ umbellatum.
, ,  v i l lo s u m .

Orobanche cariophyllacea.
Orobus albus.

„  niger.
„  v e r n u s

Peucedanum Cervaria.
„  Oreoselinum.

Pimpinella magna.
Pinus nigricans.

„  sylvestris.
Polygala chamaebuxus.

„  major.
Potamogeton crispum.

„ densum.
Potentilla alba.

„  cinerea.
„  opaca.
,, rupestris.

Poterium Sanguisorba.
Prenanlhes purpurea.

Primula acaulis.
„  farinosa.
„  veris.

Prunella alba.
„  grandiílora.

Prunus avium.
„ chamaecerasus. 
„ Mahaleb.
„ Padus.

Pulmonaria angustifolia. 
„  officinalis.

Pyrus Aira.
„  tormihalis.

Quercus austriaca.
„ Robur.

Ranunculus illyricus.
„ lingua.

Rhamnus chatharticus.
„  tinctorius.

Rhus Cotinus.
Ribes rubrum.
Rosa gallica.

„  pimpinellifolia.
Rubia linctorum.
Rubus frulicosus.

„ idaeus.
Ruscus hypoglossum.
Salix alba.

„ amygdalina.
„ capraea.
„  cinerea.
,, incubacea.
„  purpurea.
,, riparia.
„  viminalis.

Salvia austriaca.
„  glutinosa.
„ sylvestris.
„ verbenacea.
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Salvia verticillata. 
Sanicula europaea. 
Saxifraga bulbifera. 
Scabiosa ciliata.Spr.

„ ochroleuca.
„ sylvatica.

Scilla bifolia. 
Scolopendrium officinale. 
Scorzonera austriaca.

„  hispauica.
„ humilis.
,, purpurea. 

Scrofularia vernalis. 
Senecio alpinus.

,, Jacobaea,
„ viscosus. 

Serapias rubra.
Serratula tinctoria.
Seseli glaucum. .

„  hippomarathrum. 
Sideritis niontana.
Silene nutans.
Sonchus palustris.
Sorbus aucuparia.

,, domestica.
Spiraea Aruncus.

,, filipendula,
,, ulmaria.

Slachys recta. 
Sternbergia colchicifiora. 
Stipa pennata. 
Symphytum officinale.

„  tuberosum. 
Tamarix germanica.

Teucrium chamaepitys.
„  montanum.

Thesium linophyllum.
Thymus Acirtos.

„  anguslifolius. j Host
^ lanugrnosus. ^n ii / szerint „  feerpyllum. )

Trifolium agrarium.
„  alpesire.
,, medium.
„ montanum.
„ rubens.

Trinia Jaquiniana. Endl.
Tussilago petasites.
Typha angustifolia.
Valeriana officinalis.
Verbascum album.

„  nigrum.
Verbena officinalis.
Veronica Chamaedris.

„  Clusii.
„  longifolia.
„  orchidea.
„  prostrata.

Vicia cracca.
„  oroboides.
„  pannonica.
„  pisiformis.
„  tenuifolia.

Viola persicifolia.
Viscum album.
Vitis vinifera.
Xeranthemum annuum.

Mindössze 352 faj. Ezen kívül valami 40 faj, mellyet bi
zonyosan meg nem határozhattunk. Sok növények, mellyeket 
Clusius úgy irt le , mint egyedül magyarhoniakat, csupán 200 
év múlva méltattak ismét figyelemre, új elnevezéseket nyertek, s 
újólag írattak le a fűvészek által, mint p. o. Artemisia scoparia

8
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WK. Cineraria clusiana Host. Glechoma hirsutum WK. Melani- 
pyrum barbatum WK. Rhamnus tinctorius WK. Sternbergia col- 
chieiflora WK.

Bejtlie István , ,ISomenclator botanicusu czimű munkájában 
fölhozott magyar növények jegyzéke, mellyekröl Clusius mun
kaiban említés nem tétetik, s honunkban átalánosan míveltetnek.

Acanthus mollis.
Achillea Millefolium. 
Agrimonia Eupatorium. 
Agrostemma Githago. 
Alisma Plantago.
Allium Cepa.

„ Porrum.
,, sativum.

Alsine media. 
Amygdalus communis. 
Anethum foeniculum.

„ graveolens. 
Anthemis Cotula.
Apium Petroselinum. 
Arctium Lappa.
Arum maculatum. 
Asarum europaeum. 
Artemisia Dracunculns. 
Asparagus officinalis. 
Asplenium ruta muraria.

„ Trichomanes. 
Atriplex hortensis. 
Atropa Mandragora. 
Avena fatua.

„  saliva. :
Barbarea vulgaris.
Beta vulgaris.
Betula alba.
Borrago officinalis. 
Brassica Oleracea.

„  campestris.

„  Napus.
,, Rapa.

Bryonia alba.
Buxus sepervirens. 
Calendula officinalis. 
Campanula Rapunculus.

„ rotundifolia. 
Cannabis sativa. 
Castanea vesca. 
Centaurea benedicta.

,, Cyanus. 
Ceratonia siliqua.
Cercis siliquastrum. 
Chaerophyllum sativum. 
Chelidonium május. 
Cicer arietinum. 
Cichorium Intybus. 
Citrus Aurantium.

,, media.
Cicula virosa.
Clematis vitaiba. 
Cochlearia Armoracia. 
Colutea arborescens. 
Convolvulus arvensis.

„  sepium. 
Cornus mascula.
Crocus sativus.
Cucumis Citrullus.

,, Melo.
,, sativus. 

Cucurbita maxima.



A NÖVÉNYTAN TÖRTÉNETEI. 115

Cucurbita Melopepo.
„  Pepo.

Cupressus sempervirens. 
Cuscuta europaea. 
Cydonia vulgáris. 
Cynodon dactylon. 
Cynoglossum officinale. 
Dianthus Caryophyllus. 
Delphinium Consolida. 
Digitalis ochroleuca. 
Equisetum hyemale. 
Eryngium campestre. 
Erythraea Centaurium. 
Euphorbia Esula. 
Euphrasia officinalis. 
Fagus sylvatica.
Ficus sativa.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior. 
Fumaria officinalis. 
Galium Aparine.

„  verum.
Geranium columbinum.

,, rotundifolium. 
Glechoma hederaceum. 
Glycyrrhiza glabra. 
Gnaphalium dioicum. 
Hedera Helix.
Heracleum Sphondylium. 
Hieraceum pilosella. 
Hordeum vulgare. 
Humulus Lupulus. 
Hyoscyamus niger. 
Hypericum perforatum. 
Hyssopus officinalis. 
Inula Helenium.
Iris germanica.

„  Pseudacorus. 
Juglans regia.

Lactuca sativa.
Lamium purpureum. 
Lavendula spica.
Lemna minor.
Leonurus cardiaca. 
Liguslicum Levisticum. 
Ligustrum vulgare. 
Lilium candidum. 
Linaria vulgaris.
Linum usitatissimum. 
Lychnis dioica.
Malva Alcea.

„  sylvestris. 
Matricaria Parthenium. 
Mentha aquatica.

„  crispa.
„  Pulegium. 

Milium effusum.
Morus alba.
Narcissus poeticus. 
Nepeta Cattaria. 
Nicotiana Tabacum. 
Nigella arvensis. 
Nuphar luteum. 
Nymphaea alba. 
Ocymum Basilicum. 
Olea europaea.
Ononis spinosa. 
Onopordon Acanthium. 
Origanum vulgare. 
Oryza sativa.
Pastinaca sativa. 
Phaseolus vulgaris. 
Phoenix dactylifera. 
Physalis Alkekengi. 
Pimpinella Anisum.

„ saxifraga. 
Pistacia Terebinthus. 
Pisum sativum.

8*
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Plantago lanceolata.
„  major.
„  media.

Poeonia officinalis. 
Polygonum aviculare.

,, Fagopyrum. 
,, hydropiper. 
,, Persicaria. 

Populus alba.
„  nigra.
,, tremula. 

Potentilla argentea.
,, recta.

Poterium Sanguisorba. 
Prunus armeniaca.

„ Cerasus.
„  domestica.
„  persica.
„  spinosa.

Punica Grauatum.
Pyrus communis.

,, Malus. 
Ranunculus acris, 
Raphanus sativus. 
Rbamnus frangula. 
Ricinus communis. 
Robinia Pseudacacia. 
Rosa centifolia. 
Rosmarinus officinalis. 
Rubus caesius.
Rumex acetosa.

„  acutus.
Ruta graveolen 
Salvia officinalis.

„  Sclaraea. 
Sambucus Ebulus.

„  nigra. 
Saponaria officinalis. 
Satureja hortensis.

Scabiosa arvensis.
„  succisa.

Scrofularia aquatica.
v nodosa.

Secale cereale.
Sedum acre.
Sempervivum tectorum. 
Senecio vulgaris.
Sinapis arvensis. 
Sisymbrium Irio.

„  nasturtium.
„ Sophia. 

Solanum Dulcamara.
„  nigrum.

Solidago virgaurea. 
Sonchus arvensis.

„  asper.
„  palustris.

Sorghum vulgare.
Staphylea pinnata. 
Tanacetum Balsamina.

„  vulgäre.
Taxus baccata.
Thlaspi bursa pastoris.
Tilia grandifolia.

„  parvifolia 
Tormentilla erecta. 
Trifolium pratense. 
Trigonella foenum graecum 
Triticum hybernum.

„  repens.
„  Spelta.

Tussilago Farfara.
Typha latifolia.
Ulmus campestris.
Urtica dioica.

,, urens.
Vaccinium vitis idea. 
Verbascum blattaria.
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Verbascum nigrum.
„ phlomoides. 

Viburnum Opulus. 
Vicia Faba.

„ sativa.

Vinca minor.
Viola odorala.

„  tricolor hortensis 
Xanthium strumarium. 
Zea Mays.

E szerint Bejlhe Istvánnak EE8 magyar növény elnevezését 
és leirását köszönhetjük, mellyek Clusius munkáiban sem talál
hatók.

Jegyzéke minden egyébb honunkban vadon termő vagy gyak
ran míveltetni szokott növényeknek, mellyek M elius Juhász  
P é te r ,  B ejthe  A n d rá s , P éch y  Lukács, F ra n c o v ith  G er
gely s más ezen értékezésben előforduló külföldi tudósok mun
káiból kivehetők voltak, a mennyire azokat biztossággal meg 
lehetett határozni.

Aconitum Napellus.
Althaea rosea.
Anchusa officinalis.
Angelica officinalis.
Apium graveolens.
Arctium Personata. 
Aristolochia rotunda.
Arum tenuifolium.
Asclepias Vincetoxicum. 
Asparagus scaber.
Beilis perennis.
Capparis spinosa.
Carlina acaulis.
Cartbamus tinctorius.
Celosia cristata.
Ceisia orientalis.
Centaurea calcitrapa.

,, ragusina. 
Cheiranthus Cheiri. 
Chenopodium ambrosioides.

„  Botrys. 
Chrysanthemum Turreanum.

Colchicum Bertolonii. 
Coniza Candida. 
Coriandrum sativum. 
Coronopus Ruellii. 
Cotyledon umbilicus. 
Crithmum maritimum. 
Daphne Mezereum. 
Delphinium Staphysagria. 
Digitalis purpurea. 
Dipsacus sylvestris. 
Erysimum Alliaria. 
Euphorbia Lathyrus. 
Gentiana lutea.
Geum urbanum.
Glaucium corniculatum.

„ luteum.
Gratiola officinalis. *
Iris florentina.
Isalis tinctoria.
Juniperus oxycedrus.

„  phoenicea.
„  Sabina.
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Laurus nobilis.
Linaria dalmatica. 
Lycium europaeum. 
Lychnis flos cuculi. 
Malva parviflora. 
Matricaria Chamomilla. 
Medicago sativa.
Melissa officinalis. 
Momordica elaterium. 
Nepeta Calamintha. 
Ocymum Basilicum. 
Onopordon Acanthium. 
Ophioglossum vulgatum. 
Origanum Majoránna. 
Ornus europaea. 
Papaver Rhoeas.

,, somniferum. 
Peucedanum officinale. 
Phragmites communis. 
Plantago arenaria. 
Portulacca oleracea.
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Potentilla recta.
,, reptans.

Prunella vulgaris.
Punica Granatum.
Rumex tuberosus.
Salvia Aetbiopis. 
Sanguisorba officinalis. 
Santolina chamaecyparissias. 
Saxifraga Aizoon.
Scolymus hispanicus. 
Spartium junceum.
Teucrium Scordium.

,, Chamaedris. 
Thlaspi saxatile.
Tragopogon pratensis.
Trapa natans.
Tribulus terrestris.
Valeriana tuberosa.
Vitex agnus castus. 
Zizyphus vulgaris.

Mindössze 85 fa j, melly a már elősorolt 580 fahoz adat
ván, az egész összeg 665 faj, mellyek a 16-dik század végével 
Magyarországban vadon termettek, vagy orvosi, müipari és gaz
dasági használatra, vagy mint dísznövények közönségesen mí- 
vellettek.
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A legritkább s nevezetesebb tünemények közé tartoznak a 
fák állományában talált föliratok. A ritkaság s nevezetesség még 
föltünöbb, ha azon föliratok egyszersmind évszámmal is össze van
nak kötve. — Mennyi történetes környiilmények nem kívántai
nak meg az illy föliratok föltalálására? Azoknak magába a fa 
álományába kellett hatni, tehát a fa héján keresztül, mert kü
lönben a héj benövésével, a csupán erre tett fölirat is eltűnt volna; 
vagy pedig he kelle annak égettetni; a fának, hasítás alkalmával 
a fölirat helyén rendszabály ellenileg hosszában kellet elválni; 
továbbá az illy módon nyert daraboknak, olly kezekhez kellett 
jutni, mellyek az illy találmányt becsülni tudák, és olly helyre 
általtétetni, hol azok tudományos czélra használtathatnak.

Tudományos alkalmazása az olly évszánnnal összekapcsolt 
föliratnak, leginkább azon élettani s erdöszeli tekintetben vett 
kérdést illeti, váljon a fa életidejét a rostgyiirük számairól le
het-e megesmerni? — egy vagy két évgyűrű felel-e meg egy év
nek; — váljon ezen évgyűrűk szélességükre nézve egyenlők vagy 
egyenetlenek-e? továbbá, ezen egyenetlenséget nem a tenyé- 
szést módosító körülmények, úgymint nemkedvező időjárás okoz
ta-e? végre a farétegek egészen vagy csak részletesen, vagy
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éppen nem a héj belső rétegéből erednekne?s. t. — Ezen kérdé
sek föloldására már a mull században több kísérjetek tétettek. 
Agardh lundi professor saját érdekes iratában „Uiber Inschrif
ten auf lebenden Bäumen.“ (Agardh, om inskriflen i lefwande 
traed. Lund 1829), következő figyelemre méltó észrevételt kö
zöl, melly a svéd academia munkálataiban is 1771-dik évben 
említetik: Laurell Professor héjától megfosztott 2 bükkfába betűket 
metszeti az évszámmal együtt. Az egyik 8 , a másik 16 év után 
ugyanannyi faréteggel volt beborítva, melly tényt az academia 
is megerősítette. Agardh Professor ur említett iratában e követ
kező érdekes eset is közöltetik: Foxe püspök mutata be az aca- 
demiának egy 1817 évszámmal jelölt fadarabot, melly 1828-ban 
favágatás és elhasitás alkalmával egy darab két egymásnak meg
felelő lapjain találtatott; a külső farétegen csak ugyan 9 gyűrű 
volt olvasható, mellyek közöl azonban a legkülsőbbek, szélesebbek 
és csak két éveseknek látszottak lenni; szorgosb vizsgálat afák- 
bensejében még egy más tudományosságot is nyujta; a rétegek 
ugyanis egyenetlen vastagságúak voltak, mellyek közöl a légvé- 
konyabbak az 1824 és 1826-dik évnek feleltek meg, melly eszten
dők Svédhonban a tenyészetnek legkevésbé voltak kedvezők — Föl- 
hozatik még azon munkában 2 felirat I. H. és I. S. H. betűkkel, 
valamint egy esetről is tétetik említés, melly szerint egy fa ben- 
sejében egy görbe szeg találtatott, melly újabb farétegekkel 
volt befödve; a szeg feje alatt volt még egy darab fahéj is, melly 
a szeg fejével csipetett be. — Az elsőbb 2 példány a hindi 
rittárban őriztetik, az utolsó Agardh professor úr birtokában van.

Alolirtnak van szerencséje a Tekintetes Társulatnak ma 
egy Magyarhonban föltalált évszámos fölirattal jelölt, tökéletes 
fadarabpéldányt bemutatni s e tárgyróli véleményét közölni. — 
Az évgyűrűk számát illető kérdés annyi bizonyítványok követ- 
köztében eldöntöttnek látszik; föltéve, hogy az átmetszése azon 
kérdéses fatörzsöknek közvetlen a gyökérén fölül történik, mivel 
nekünk a fatörzsököt mintegy egymásba helyezett papiros töl— 
cséridomilag előállított kúpott kell gondolni. — A tudomány te
hát csak nyerhetett a mi föltalált föliratunkkal.

Az első példány e következendő:
1812-dik évben a nemzeti múzeumhoz egy hasáb fa 2 da

rabja küldetett, egy fölragasztott czédulával, mellyen szóról szó-
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ha e szavak olvashatók: ,.Hoc frustum ligni fuit in orgya ligni fo- 
calis quam anno 1811 mense Octohris Sartor Michael Rauchecke 
Posonii a lignorum quaestoré Domino Grauminger ex horto Pal- 
fyano emerat. Eandem orgyam ligni, dum emtor in tenuiora fru
sta findi curasset, hoc ipsum frustum bifariam fissum. scripturam 
quae videtur exhibuit, sectoremque ligni atlonitum reddidit, et 
totuin Posonium admiratione complevit. Quod dein Ladislaus Ka- 
mányházy Episcopus Vacziensis a Proprietario emit et Museo na- 
tionali donavit Anno 1812.“

Ezen sorok tehát egész történetét magokban foglalják azon 
említett föliratos fadaraboknak.

Ezen három láb hosszú bükkfadarabon bizonyosan egy hosz- 
szabb, ha nem a leghosszabb évszámos fölirat látható, mind azok 
között, mellyek valaha föltaláltattak, ez 2 láb hosszúságra terjed, 
és legalább fölül egy bemetszett kör ívvel volt befoglalva, melly- 
böl még a bal oldali rész most is látható. — A fölirat leírását itt 
közlöm, s a tekintetes társulat Ítéletének engedem által, ha jól 
olvastam-e én. úgy a hiány kiegészítését is mély belátásától vá
rom, melly czélból van szerencsém mind a két részét ezen neve
zetes fadarabnak bemutatni. — A mi czélunkra csupán az év
számnak van érdeke; de ebből is hibáznak az ezer hétszáz nyolcz- 
vanadik év egyes számai; mert az mireánk nézve közönyös le
het ha a 12. M. jegy alatt martius vagy pedig május hó 12-dik 
napja értetik-e, bátor hihetőbb az, hogy valamely bükkerdö 
egy nő kíséretében (mert nézetem szerint a második sor nösze- 
mély névre mutat), inkább májusban, mint martiusban látogat- 
tathatott meg.

Megkísértjük tehát az 178-hoz az egyeseket kitalálni. — 
E végre megolvastuk nem kevés bajjal a fadarab alsó és felső 
végén a rostgyürüket, és 23 gyűrűt találtunk; a felső végén ezek 
keskenyebbek s szabályszerűbbek, az alsón szélesbek és egye
netlenül görbítettek. — Ha most föltesszük, hogy az 1811-ben 
vett fa, egy évvel korábban vágatott le, úgy a föliratnak 
1788, vagy 1787-ben kellett történni, következőleg 23 esz
tendő eltelte alatt a fa alsó részin 2 ’/*, a felsőn 1V* hüvelykkel 
vastagodott. — Minden esetre ezen itt előmulatott fadarabokból 
kitetszik, hogy egy egy évnek csupán csak egy fagyíirü felel 
meg. — A héj ezen darabokról egészen hiányzik.
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Bátor ezen fölirat nem úgy éget
tetek be, még is , kivált a külső 
darabon sötét barna, melly a le
vegő behatásától eredett a héj
tól lemeztelenített helyeken. — 
A fa életidejét, mellytöl a fen- 
forgó darabok szármozlak, a ha
sábok tökéletlensége végett meg
határozni nem lehet.
A második 17 ujnyi magas és 

1 láb vastag, két darabból álló s 
tökéletes héjjal takart ék ido
mú bükkfahasábon nyilván szem
lélhető e fekete barna színű be
metszett fölirat

8 1 5 .  

B C

A kerületből és a megszámlált évgyűrűkből ítélve, olly 
bükkfából való, mellynek átmérője 2 láb s közel 80 éves volt. — 
Az évgyűrűknek, mellyekkel 1841-dik év téléig, midőn kivá
gatott, öregbedelt, száma 26-ra megy, és ugyan annyi év folyt 
le a fölirat bevágatása olta, úgy hogy czáfolhatatlanúl egy évre 
csak egy fagyürü jön, és így azon határozat, miszerént egy gyű
rű felel meg egy évnek, tökéletesen megerösitetett.

Ezen darab Krassó- megyében helyezett ruszbachi vashá
morok birtokosaitól t. ez. HoíFmann és Madersbach uraktól 1842- 
dik évi novemberben a nemzeti múzeumnak küldetett; e szerint 
azt gondolhatjuk, hogy azon fa 1841-dik évben vágatott.

A farétegek sokkal vastagabbak ezen hasábokon, mint az 
előbb említetteken, melly különbség bizonyosan a hely s éghaj
lat kedvezőbb minőségének tulajdonítható.
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Szabad legyen még e következő kérdést föltennem: nem 
föltünö-e, hogy legtöbb, vagy talán valamennyi fölirat még ed
dig csak bükkfákon találtatott? alig fejthetem ezt meg jobban, mint 
ha azt nyilvánítom, hogy a bükknekmind a fája, mind a héja leg
inkább kínálkoznak az illyféle hiúságok nyilvánítására, mellyek 
azonban mind a tudományra, mind reánk nézve, mint az előre 
bocsátottakból kitetszik, nem minden érdek nélküliek.



A CHINAITHEÁRÓL ANNAK ÁRTALMÁRÓL ÉS HONI 
PÓTLÉKÁRÓL

É R T E K E Z I K  

R E I § I « G E R  JÁNOS
EGYETEMI TANÁR ÉS KIRÁLYI TANÁCSOS.

A thea, bizonyos fának, vagy mások szerint cserjének, Thea 
chinensis, száraz levelei, melly: China-, Japan- és Siamban honos, 
és művelés által 5 '— 6 '—nyira, szabadon nőve pedig &0 lábnál 
magosabbra nő. Két fajtája ismeretes; az egyik zöld, a másik bő
kéi theának neveztetik.

A müveit chinai thea legfölebb 10 évig levéltermö; akkor 
gyökerénél törzsöké lemetszetik, hogy újra gazdagabban hajtson. 
Levelei évenkint háromszor szedetnek le; 1-ször februárban, az 
első levelek kifejlődése után; ezek legtöbbre becsültéinek, mivel 
leggyöngébbek, legnedvesebbek, kévéssé rostosak és kévéssé 
keserűek. Ezen levelek: császár theának vagy theavirágnak ne
veztetnek, legjobb minőségű theát szolgáltatnak, és a fönebb em
lített tartományokban a herczegek és leggazdagabbak élvezik; ná
lunk a kereskedésben alig található. 2-szor aprílban szedetnek 
a levelek, midőn még részint gyöngék, részint már tökéletesen 
kifejlettek és rostosak. Ezek a középszerű theát adják. 3-szor 
végre júniustól kezdve augustusig szedetnek bezárólag, midőn a 
levelek már egészen kifejlettek, tömöttek, igen rostosak, és a leg
silányabb minőségű theát szolgáltatják.
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A gyűjtött levelek forró viz gőzének tétetnek ki, vagy pe
dig néhány perczig forró vízbe mártatnak, hogy meglágyuljanak, 
aztán újak köztösszegöngyöltetnek, erre vas-lemezre hintve izzó 
szénén addig száritatnak, mig minden nedvesség elpárolog belő
lük. — A levelek gyűjtésétől, megválasztásától és szárításától 
függ a tliea minősége.

Minden theához, melly magában különben szagtalan, vannak 
különféle idegen, szagos, és illatos levelek keverve; illyenek az 
Olea fragrans, Camelia oleifera, Camelia japonica, Polygala the- 
aerans és Illicium anisatum levelei, mellyek ollyaténkép készítet
nek el, mint a tliea levelei. Az elkészített thea a lég hatásától el— 
rekesztetik, ón-, porczellán-, vagy fa-edényekbe tömetik.

A thea 1610-ben hozatott először a Hollandok által Euró
pába. 1664-ben még olly nagy ritkaság volt, hogy az angol ki
rálynak két font és két obon küldetett ajándékba. De 1784-ben 
már a fogyasztók belőle Angliában a 13 millió fontot meghaladta. 
Jelenleg 30 sőt némellyek állítása szerint már 60 milliónyi font vi
tetik oda, elannyira hogy e czikk által több pénzt nyernek éven- 
kint az angol kereskedők mint egész Magyarországban kering. 
Orosz-honban 25 millió font fogyasztatik el évenkint. Kevésbé is
meretes a mennyiség, mellyel Franczia-és Német-ország hasz
nál föl. Honunkban is a fogyasztók mennyisége évről évre sza
porodik.

A thea alkatrészei Frank, Davy és Brandes kémleteik sze
rint kevésbe különbözve egymástól következők:

Cserei (Tanninum) 40,6
Mézga (Gummi) 6,3
Ragonya (Kleber) '6,3
Fa-rostok 44,8
Illó anyagok és veszteség 2,6.

Ondi ezenkívül bizonyos égéit (Alcaloid) talált benne, mely- 
lyet ö thealnak (Thein) nevez.

Mulder több alkatrészeket fedezett föl benne, mellyek kö
vetkezők:

a Congo-féle feketében; a haysani zöldben.
Illó olaj (01. aether.) 0,60 — 0,79
Zöldal (Chlorophyllum) 1,84 — 2,22
Viasz 0,00 — 0,28
Gyanta (Resina) 3,64 — 2,22
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Mézga (Gummi) 7,28 — 8,56
Cserei (Tannin.) 0,46 — 0,43
Vonatanyag (Mater, extract.) 19,88 — 22,80
Vonat-üledék (Extract, sedim.) 1,48 — 0,00
Sósav által kiválasztott vonat 19,12 — 23,50
Növényi fehérnye (Album, veget,.) 2,80 — 3,00
Növeny-rost 28,32 — 17,08

A theának számos válfajai (varietates) vannak. Vierey 57 fé
lét ad elő, mellyek különféle név alatt ismeretesek Európában, 
mellyeket mindazáltal kétfélére lehet összevenni. u. m. zöld és a 
fekete vagy barna theára.

A thea annyira ferteztetik, hogy valódi tiszta alig kapható. 
Gyakran áruitatnak ollyas thea-levelek is, mellyek már forrázva 
voltak. Angolhonban nem csak 5 millió font kökény szilva (Pru
nus spinosa) és büdös körisfa (Fraxinus excelsior) levelei adat
nék el thea helyett: de ezenfelül a thea porából mézganyákkal 
készült és zöldre festett levelek is adatnak el. Sőt magában Chi- 
nában, is különféle növények levelei kevertetnek a thea közé, 
mellyek jelenléte a zöld theában kénsavas vas-élecs állal fölfedez
hető, mellytöl kék szint nyer, a feketében pedig sárgás-zöl
det vagy egészen feketét, mig a tiszta valódi thea feketés kék 
szint kap tőle.

Winkler szerint (Real Lexicon Bd. 2. lap 765.) évenkint 
400,000 mázsa thea hozatik Európába, melly Angolhonban 50,000 
mázsa kökény szilva- és büdös körisfa-levelekkel ferteztetik, és 
mivel már magában Chinában is mindenféle levelekkel, miként em
lítők elegyítetik, igazán nem tudja az ember, minő keveréket iszik 
thea név alatt.

A fekete thea, szinítés végett campesch-fával, a zöld pedig 
femésszel (gvpsz), agyagfölddel, delej-vassal kevertetiknagyobb 
súly végett. Mellőzvén a többi ferlezvényeket, csak egyet em
lítek itt meg, mint az egészségre nézve igen károsat, mellyel leg
inkább a zöld thea ferteztetik meg. Ez a berlini kék, mellyet 
legújabban Varrington a zöld theában talált; s melly kéksavtar- 
talmúsága (acíd. borussic.) miatt az egésségre nézve igen vesze
delmes. Ezen sav ugyan is hatalmas méreg, az ideg-érzékenysé
gét megtámadja, megzavarja, sőt ki is meríti; mellynek csekély 
mennyisége is fejfájást, szédülést, álomhiányt, értelmi tehetség tóm-
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paságát, közérzék számtalan háborítását, tagok gyöngeségét és 
szélhüdést hoz elő.

Hogy a tkea berlini kék, femész, agyag-, kova-földdel és más, 
néha ártalmas növények leveleivel tisztátalanitatik, világosan meg- 
mutattatik a Dingier , ,Politechnisches Journal“ czimü munkájában, 
hol a 25 évfolyam 16 kötet 273-dik lapján ez áll: Warrington, mint 
szinítö szert, berlini kéket talált a zöld theában, e mellett egy 
más állományt, melly kovaföldet, agyagot, és talán meszet tartott.

0 ötféle theát vett kémlet alá ; közülök négyben talált ber- 
lini kéket, s csak egyben nem, melly fölöttébb magos áru volt. 0 
frissében érkezett theát is kémlett, s a fönneb előadott fertezvé- 
nyeket már benne találta, jeleül; hogy a theák már Angliába is 
fertezve, vagy árulásra elkészített állapotban érkeznek.

Hogy pedig nem csak Chinában, de Angolhonban is meg- 
ferteztetik a thea, lásd: Archiv für Pharmacie von Wakenroder 
und Dr. Bley. Január i 845 lap. 69. Verfaelschung der Thees. Lon
donban megszáritatnak a már használt thea levelei, s a hiányzó 
theák kipótolására mindenféle illatos testek vegyitetnek közé, és 
kevés mennyiségű kék sav. Párisban a thea levelei egy kékle 
(Indigo), keserélég (Talk) és festsavas ólomélegböl (Chromblei) 
álló porral festetnek zöldre, azért valószínű, hogy nálunk soha 
sem kapni fertezetlen chinai theát.

Dr. Horsfield érdekes fordításában a thea készítéséről Jává
ban, 36 lapon következő párbeszéd található:

Szemlélő: A thea csakugyan olly gyakran hamisítatik Chi
nában ?

Fölügyelő: Tagadhallan, hogy Cantonban, mint a thea árú
városában, s nevezetesen Honanban sok fajai, sőt minden thea 
erősen meghamisítatik, még pedig az egésségre nézve ártalmas 
állományokkal.

Szemlélő: Ismeretesek ezen adalékok ?
Fölügy: Sok közülök.
Dr. Bayle igy szól: A chinaiak Canton környékén tudnak egy 

theát készíteni, melly megfestve a zöld thea különféle fajtáihoz 
hasonlóvá tétetik, és belőle évenkinl nagy mennyiség készítetik.

Dr. Dickson pedig ekkép nyilatkozik: A chinaiak évenkint 
sok millió font leveleit szárítják meg különféle növényeknek, hogy 
azokat a valódi thea közé keverjék. így például: a kőris és szil
vafáéi, sat. Honnét hibásan állitatnék, hogy a hamisító levelek,
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mellyek rósz theaként kerülnek elő, csupán az angol kereskedők 
által kevertettek volna közé. Ezen vizsgálat közben fekete és zöld 
thea-mustrákat kaptam, mellyek Chináhól Angliába vitettek, mely- 
lyekben a legszakértőbb áruismerök által egyetlen egy levél va
lódi thea sem találtatott.

Davis imígy ir továbbá, miután a theafajtáknak hamisításá
ról szól, mellyet a cliinaiak tesznek: Ez még mind semmi ahoz ké
pest, mit a cliinaiak a zöld theának káros, fekete levelekbőli ké- 
készitésével Honan külvárosában nagymértékben űzni kezdettek. 
Ö maga volt egy olly gyárban, mellyben a zöld thea régi ártalmas 
fekete levelekből, berlini kék és femész hozzá keverése által ké
szítetett. Mirenézve, hogy a zöld thea megfertőzéséről, úgyszól
ván megmérgezéséről bizonyossá tétessünk, s minden kétség el- 
háritassék, kívánatos lenne Varrimjton kísérleteit ismételteim, s 
errenézve a t. társulat szakértő tagai közöl egy bizotmányt őhaj
tanék kineveztetni.

Ha a thea kéksavtartalmu berlini kékkel van fertezve, hosz- 
szabbéldelés mellett lassan és alattomosan az érzéki életet megtá
madja és többé kevésbé megtompílja; igen szükséges e tekintet
ből meggyőződni felőle, váljon igaz-e Var ring ton azon állítása, 
hogy a thea berlini kéket tart?

Igénylik ezt egyszersmind a törvényszéki orvostan elvei is, 
mit is nem annyira ajánlanak, mint követelnek szabályai; mert 
az emberek, kik pusztákról, falukból gyűltek össze a városok
ba, mellyek emberek sírhelyei, sok ártalmas befolyásoknak ki- 
tétetésök által már úgy is annyira elnyomorultak, hogy tökéle
tesen egészséges városi emberre találni ritkaság, ezért a kormá
nyoknak legszentebb kötelességök szinte arról godoskodni, hogy 
a már eléggé elgyöngült alattvalók tovább ne kénytelenitessenek 
gyöngülni, mi leginkább külső káros befolyások ellmellözésével 
érhető el. Hasonló káros befolyások közé tartozik pedig a theá
nak berlini kékkeli megvesztegetése.

De továbbá , ha a thea berlini kékkel nem lenne is meg
vesztegetve, minthogy éldelete Magyarországon is napról napra 
jobban terjed, kérdem: váljon a thea-ivás üdvös-e az egészség
re nézve, avagy sem? Felelek: a thea az egészségre nézve igen 
káros, mert a thea, az orvosi tanban nagy tekintéllyel biró fér
fiak állítása szerint, ha forrázata erős állapotban éldeltetik, in
gerel , húzamosb ideigi ivás mellett az idegek érzékenységét tóm-
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pilja, honnét a fönebb említett bajokat , t. i. fejfájást, szédülést, 
álomhiányf  a tagok reszketését, s a közérzék különféle gyenge
ségeit, okozza. Ha pedig igen föleresztett állapotban használatik, 
tápcsö-petyhedséget (Atonia) hoz elő, valamint a langyos viz. 
Szabadjon az előadottakat az orvosi művészetben nagy nevű fér
fiak tapasztalataival támogatnom :

IlartmannFiiVó]) Károly,, Pharmacologia dynamic cziiníí mü
vében (166 lapon) igy szól: A thea-forrázat élvezete naponként 
semmikép sem hasznos az egészséges emberre nézve, minthogy 
sem a szomjat nem csilapitja, sem nem táplál, s idegen ingere ál
lal árt.

Wendt János pedig „Prachtische matéria medicau czimü mun
kájában ekképir: Tapasztalás tanítja már, hogy a thea nem csak az 
edény rendszert izgatja, de az idegrendszert i s , s különösen a 
napfonatot (Plexus solaris) ellenségként ostromolja, innét erednek 
aztán sok thea-ivás-után mindenféle idegbajok, különösen pedig 
a feszülés és bizonyos zavaros érzés a fölhaslájon (Regio epi- 
gastrica).

A Nieman Fridrik által kiadott „ Phannacopoea Batavau (2-ik  
kötet. 273 lap.) ekkép szól: A thea friss levelei a közérzé
ket (Commune sensorium) fölháboritják, és tag-reszkelést okoz
nak. Sőt magunk között sem hiányzanak példák, mi szerint a thea- 
forrázat főleg éh gyomorrai itala által rósz követközések tá
madtak.

Whytt, Lettson és Murray állítják, hogy a drágább zöld thea- 
pornak 30 szemerét naponként 3 —4-szer adván be, néhány 
órányi időköz után szilárd részek gyöngesége, és hő-kisebbedés 
tapasztaltatott, egyszersmind börgözölgés nagyobbulása.

A Haus Lexicon (8  rész 67 lap.) következőt tartalmaz: A 
thea izgatólag, s erősebb adagban bódítólag hat az idegrendszer
re , melly tulajdonsággal a zöld thea nagyobb mértékben 
bir, mint a barna. Erős theaéldelet annálfogva fejfájást, szédülést, 
álomtalanságot, reszketést, vértódulást és gyöngült idegrendszert 
hoz elő. Az erős theaivók általában halavány-vereses szintiek. 
Sőt állitni akarják, hogy az erős thea-ivás végre bizonyos értelmi 
eltompúlást állít elő.

Lichter Ágoston Emészt „ Arzneymittellehreu czimü munkájában 
(1 kötet 435 lap.) pedig igy szól: A thea erős forrázata inger
lékeny s érzékeny egyéneknél, kivált ha nincsenek hozzá szokva,

9
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nem ritkán tetemes, sőt hódító mérgezéshez hasonló állapotot hoz 
elő. Bizonyítják ezt Lettson állatokkal tett kísérleteinek eredmé
nyei, mellyek: Dissertation sistens observationes ad vires Theae per
tinentes. Londini 1759. „czimü munkájában leirvák, továbbá Schmilh: 
Tentamen inaugurate de actione Musculorum, és Per cicái kísérle
tei: Sammlung auser. Abhandl. z. Gebrauch für pract. Aerzte. 
(kötet 21 lap. 700) czimü munkáikban előadva. Richter 
a 436 lapon továbbá imígy nyilatkozik a theárol. Igen zsibbasztólag 
hal az idegrendszerre, innét a takárra (Schleimflusz),nevezete
sen a fehér folyásra, méhgörcsre (Hysteria) hajlandóvá tesz. Szá
raz, vézna rostu egyéneknek legkevésbé ajánlható; vagy lega
lább soha se éldeljék erősen. Az ingerlékeny idegüeknél, kivált 
ha a forrázat erős s az egyén nincs hozzá szokva, könnyen vér- 
torlódást, reszketést, szédülést, szorulást, s erre következő feszü
lést okoz, mire folytonos használat mellett gyomorgyöngülés, em
lékező tehetség fogyása, méhgörcs, s más fontos idegbajok kö
szönthetnek be.

Nagyobb mértékben, vagy erősebb forrázat éldelete mellett, 
a barna thea nem annyira mint a zöld: szorulást, ag
godalmat, szívdobogást, kábulást sőt ájulást is okoz, mikre tete
mes elgyöngülés köszönt be. Folytonos huzamosb ideigi hasz
nálata a theának az idegenrendszer ízgékonyságát igen na
gyon fölmagasztalja, mi által a hasbeli életművek, különösen az 
emésztéséi, megzavartatnak és eltikkadnak , s általa nyálárra 
és sényvrei hajlandóság támad. Ezeket Winkler Eduard mondja: 
„Volltsaendiges Real Lexicon der Medicinisch-phannaceutischen 
Naturgeschichte“ czimü munkája 2. köt. 769 lapján 1842.

Lettson tapasztala: hogy ha a thea átpárlataegy béka hasü
regébe vagy sejtszövetébe öntetett, egyik czomb szélhüdését és 
mozdulatlanságot okoza. Ezen viz használata az ülidegre (nervus 
ischiadícus) belsökép, egy fél óra múlva a hátsó lábakat szél- 
hűd lekké tette, s egy óra múlva megölte a békát.

Ugyan ő beszélé: hogy egy kereskedő, miután 100 láda the- 
át szaglással kémlelgetett volna, következő nap reá szélhüdést, fej
fájást, görcsöket, beszéd- és emlékezetvesztességgel kapott, ké
sőbb pedig szélhüdten meghalt.

Egy orvos, a theának asztal előtti éldelete allal elveszté 
étvágyát; asztal után használva pedig éjjel néhány óráig álmat
lanságot okozott. — Szinte ez mondja: 30 szemer thea- portól,
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3 — '4-szer véve napjában: gyöngeség, hőfogyatkozás, álomra 
való hajlam, izzadság, émelygés okoztatott. Kétszeres adag által 
növekedik az émelygés, rosszabbulás s a gyomorbeli kellemetlen 
érzés, mi többnyire hashajtás által távoztatik el.

Whytt igy szól magáról: ha reggel üres gyomorra erős thea 
forrázalot ittam, nagy gyöngülést, gyors ütérverést és szédülést 
éreztem.

Murray magán azt tapasztaló: hogy egykor ideggyöngeségi 
állapotban erős theát iván, reá szédelgést, elmegyöngeséget és 
fáradságot érzett.

Tode azt mondja, hogy egy gyermek, erős thea-forrázattóí 
nehézkort kapott.

Tissot azt állítja, hogy a theának, kivált forró vizzeli hasz
nálata által a gyomorrostok, s összehúzó erejök meggyöngülnek, 
valamint maga a test is, honnét reszketés, gyöngeség, rásztkór 
(Hypochondria), méhgörcs, fehérfolyás, sápkór stb. támad.

Percwal ezeket mondja: bizonyos ember igen sok theáti vott, 
mire mellszorulás, nehéz rendetlen lélekzés, erős szívdobogás, 
görcsös fájdalmak a szív táján, ájulásra hajlandóság, gyönge 
rendetlen, félbehagyó érverés köszöntött be. A mákony és pálinka 
újra helyreállíták.

Erdmann ezeket jegyzi meg: folytonos használata a theá
nak némellyeknél vértolulást és álmatlanságot, másoknál pedig 
hasdugulást hozott elő.

JSewnham érdekes észrevételeket közöl a zöld thea erejéről. 
Magán tett t. i. kísérletet kínzó fejfájás és a fejér (carotis) 
kopogásánál, mellyek lobellenes szerre csak enyhültek, a zöld 
thea erős forrázatát használván pedig, ez a kegyetlen fejfájást 
azonnal lecsilapítá és kellemes érzést hozott elő. De a fejfájás 
szüntével szívdobogás, vértolulás, s a szívtájon nyomás támadt, 
mellyek mindazáltal lassanként megszűntek. Később, közönséges 
élelrendes eslvénkénti használatára is a theának többnyire könnyű 
aggasztó érzet támadt az elöszívtájon, mellette álmatlan éj. Ha 
pedig az agy jobban föl volt mint közönségesen élénk beszéd; 
vagy tarlós gondolkodás által izgatva, akkor eltűnt a nyugta an- 
ság, és helyette üdítő álom állott be. Magán és más két egyénen 
telt még kísérletet, melly szerint egy obonnyit a legjobb zöld 
theából egy pint vízzel leforrázott, s 20 perczig állni hagyott. 
Ekkor 3 adagra osztotta, s mindegyiknek egyet adott. Minden
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kor mell- és szívszorűlás következetl reá, c melleit a gyors, 
később lassúbb, rendellen, sőt félbehagyó érverés, aggodalom, 
és álalános reszketés állolt be. Ha pedig bort, vagy sert ittak 
a theaforrázat után, akkor az álmatlanság és általános rosszúl- 
lét nem jött élő. De ha előbb erős sert ivott az egyén, akkor 
a thea emelkedő kellemérzés mellett gyöngíté az érvérés gyor
saságát.

Végre Vibmer Károly tudor imígy nyilatkozik: Mindennapi 
tapasztalás tanítja, hogy a jó és mérsékelt erős thea fölizgatja 
gyöngén az idegrendszert, üdít és nyugtat. Az erős thea pedig, 
főleg ingerlékeny egyéneknél könnyen kábulást, szédülést, ál
matlanságot, szívdobogást, mellszorulást, gyöngeséget és tag- 
reszketést, sőt ájulást is hoz elő. — Gyakran has-szorúlást és 
szomjúságot ( a  cserei foganata követköztében) okoz; nagy 
mértékbeni használat után pedig az idegrendszer gyengesége 
mellett a test rostjaira tikkasztólag hat (minek oka a sok meleg 
vízben rejlik), s ennek követköztében az idegrendszernek sok 
idült betegségeire, emésztésgyöngeségre, eröhiányra (Asthenia), 
rásztkórra, szívdobogásra, sápkórra sat. szolgáltat alkalmat. Váljon 
a takár, nevezetesen a fehér folyás, melly Hollandiában (holatheát 
igen föleresztetten isszák) a nőnem között olly közönséges, nem 
tulajdonitható-é a thea bő mértékbeni éldelelének? A kábító 
és hódító erőt inkább a különféle hozzá kevert leveleknek lehet 
tulajdonítani, mint a thealeveleknek.

A thea ártalmas hatásáról igen tisztelt barátom tek. Sclior- 
dan Zsigmond és Csausz Márton urak is bizonyságot adának: a 
thea italhoz nem szokottak, múlt évben Londonban erős theát ittak, 
mire érző idegeik úgy megzavartattak, hogy az egyik azon 
éjszakán semmit, a másik pedig igen keveset aludt.

Minthogy tehát közönséges vélemény szerint a thea az ideg- 
rendszer működéseit zavarja, bátran kérdezhetem: váljon a je
lenkorunkban olly gyakori méhgörcsök és rásztkórok, sőt tébo
lyok egyrészint nem a thea nagy mennyiségbeni éldeletének tu- 
lajdoníthatók-é ? Annál is inkább, miután a jelenleg olly gyakori 
zavarodásai az idegrendszernek, a theaéldelettel egyenlő lépés
sel haladnak elő. Az angoloknál föképen a gazdagok között, kik 
a theaéléssel visszaélnek, aránylagosan a népességhez képest, leg- 
nogyobb számuak a tébolyodollak. A tébolyodotlak száma Angol
honban a múlt évben a parliamentnek beadott hivatalos statistikai
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jelentés szerint valóban rémítő. Angliában és Walesben 166 té- 
bolyodottak intézetei léteznek, magában London városában 36 
vagyon. A szerencsétlen tébolyodottak száma múlt évben 20,893ra 
rúgott, a férfiak száma 9 ,862, a nőké 11,031. Anglia és Wales 
összes népessége 16,480,000; tehát 824 angolra esik egy té
bolyodon. Nálunk illy felette érdekes statistikai adatok még mély 
álomban, bölcsőben nyugosznak; mindazáltal csekély véleményem 
és tapasztalásom után alig esik 10,000-re egy tébolyodon. Nem 
tagadom, hogy Angliában a tébolyodottak ezen rémítő számának 
okai többfélék és részint az éghajlatban (clima) részint az élet
módban, részint foglalatosságaikban gyökereznek, de miután 
világosan megmutatám, hogy a chinai thea a leghíresebb orvosok 
véleményei és tapasztalatai szerint, tehát minden kétségen kívül, az 
idegrendszert megtámadja s megzavarja, és minekutánna az agy 
az idegrendszernek legfőbb és legnemesebb életműve és egyszers
mind a lelki tulajdonságoknak működője, nékem igen hihetőnek 
látszik, hogy a chinai theával való visszaélés, melly, miként fö- 
nebb említém, az idegrendszert megtámadja s megzavarja , egyik 
fő oka annak, hogy Angliában a tébolyodottak száma olly ré
mítő; ezen véleményemet támogatja azon tapasztalat is, hogy a 
gazdagok között, kik a chinai theával leginkább élnek túlságosan, 
aránylag sokkal nagyobb a tébolyodottak száma, mint a szegé
nyeknél. Végre méltán lehet kérdezni, hogy váljon Chinában a 
tudományok olly nagy elhanyagolása s a chinaiak olly nagy gyáva
sága, hogy 300 millió egynéhány ezer angoltól letiportatott, nem 
a theávali visszaélésnek tulajdonítható-e egyrészről?

Előadván és bebizonyítván, miszerint a thea-ivásaz egész
ségre nézve káros következésü, kérdem: váljon nem lehetne-é 
találni valamelly kellemes pótlékát, melly a theához szokott ínyt 
mindenkép kielégítse?

S felelek: valamint a legterjedelmesebb erdőkben sem találhatni 
két, egymáshoz tökéletesen hasonló levelet, úgy két, minőségre 
nézve egészen megegyező más test sem létezik, noha minősége
ikre nézve egymáshoz többé kevésbé rokonok lehetnek; mint 
például: a répaczukor és nádezukor. Mirenézve a pótlékok a pót— 
landóknál silányabb vagy jelesebb tulajdonságuak.

Mi a thea pótlékát illeti, illy esek nagy számmal vannak; Hlyé
nek: a földieper szamócza (Fragaria vesca), a hamvas szeder 
(Rubus caesius), az orvosi és hegyi szigoráll (Veronica offic. et
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montana), a mirrha és közönséges libatopp (Chenop. ainbr. vulg.). 
a veres áfonya (Yaccin. vilis idaea), a csahajsz körtike (Pyrola 
rotundifolia), a saj medgy (Prunus Mahaleb) s más növények 
levelei. Mindezek közt elsőbbséggel bír a szölövirág kocsányai- 
val. Mert:

1) Illatra nézve vetélkedik, sőt némellyek szerint fölül is 
múlja a theát. De a virágok dél- vagy kelettájú hegyekről le
gyenek szedve; mert „Bachus a nyílt szabad dombokat szereti, 
apertos amat colles44, nem pedig rónákról; mert a virágok minősé
ge a bor jóságának látszik megfelelni; honnét valószínű, hogy 
az édes és illatos fürtöket termő tövek, egyszersmind illatosabb 
virágokat is teremnek.

21 Forrázata az ínynek szintolly kedves, mint a theáé.
3) Az egészségnek nem árt, sőt inkább használ.
4) Forrázata sokkal ajánlkozóbb mint a theáé; mert
A szölövirág-forrázata több tekintetből elibe teendő a theá- 

nak; mert:
1) A szölövirág fölügy elés alatt tiszta kezekkel szedethető, 

míg a thea a legutolsó sorsú szennyes kezűek által szedetik, 
kik a thealevelek összegöngyölgethelése végett újaikat gyakran 
benyálazzák.

3) A thea elkészítési módja bonyolódott és utálatgerjesztő, 
míg a szölövirágé egyszerű, legkisebb utálatot sem gerjeszt. Ez 
ugyanis összegyűjtve meleg vaspléhre tétetik, 40" R. melegnél 
megszárítatik, ügyelvén a meg-nem-égelésre. Ekkor a kocsá- 
nyokról ledörgöltetik, üvegbe tétetik, s jól bezárva tartatik.

3) A szölövirág-forrázat az idegrendszert kellemesen és 
mérsékelten izgatja, az emberi vidítja; aJkea ellenben az edé
nyek dagályát (orgasmus) fölmagaszlalja, és az idegrendszer 
működéseit megzavarja.

4) A thea illatos szag végett különféle növényekkel hami- 
sílatik, elannyira, hogy alig valaha igazi, melly nálunk előfordul; 
szölövirágot pedig mindenkor valódit lehet kapni.

5) A tengeri szálítás alkalmával még az igazi thea is sokat 
szenved, melly bajtól a szölövirág ment.

6) A thea külföldi termény, a szőlővirág pedig honi, melly- 
nek éldelete ha szokásba jönne, sok pénz megmaradna hazánk
ban , sőt talán cselekvöleges áruczikké válhatnék, nem kis hasz
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nára a szölögazdáknak, kiknek pinczéjök néha tele van ugyan 
borral, de erszényük mellette üres.

Mind ezeket méltó tekintetbe véve, a múlt évi seplemberben 
a magyar orvosok és természelvizsgálók Kolozsvárt tartott 5-dik 
nagy gyűlésében, a gyűlés elnöke ö excellentiáját, Erdély igen 
tudós és érdemes főkormányzóját gróf Teleky Józsefet megkér
tem: hogy a theának a szölövirággali összehasonlítását megren
delni méltóztatnék; ki is a közjó előmozdítását óhajtva, meg
egyezett benne, de fájdalom! a szölövirágból készült forrázat 
történetből-é, vagy rósz szándékból megsavanyítatolt. A gyűlés 
szétoszlásával egy gyógyszerészekből álló bizottságnak kia
datott , hogy felőle tudósítást adjon, véleménye következő tar
talmú volt: Hogy a nevezett szölövirágból igen kellemes és sza
gos ízű, de a chinai theától mégis különböző italt lehet nyerni.

Ezen vélemény igen általános , én különösebbet óhajtottam 
volna; egyébbiránt ezen véleményben semmi említés sem tétetik 
a szölövirág forrázatának savanyúságáról, jeleül: hogy a fönebb 
említett, elnöki meghagyásból készült forrázat történetesen vagy 
szándékosan volt megsavanyítva, mit savanyú íze kétség kívü
livé tett.

Tekintetes királyi magyar természettudományi társulat! 
Hogy a tapasztalatok és kísérletek kivívják az igazságot , szük
séges, hogy hasonlók többek által gyakrabban tétessenek; s csak 
akkor tartassanak valódiaknak, ha az eredmények mindenkor 
hasonlók, s mások által igazoltatlak. Méltóztassék tehát e tárgyban, 
mellyet ítéletemként a polgárok és haza közjava igényel, egy bi
zottságot kinevezni, melly megvizsgálja.

1) Váljon a thea, avvagy a szölövirág bír-e nyers állapot
ban jelesebb illattal?

2) Váljon ízre nézve a két, úgymint a thea- és szölövirág- 
forrázat megegyezik-e? tisztán,tejjel és rhummal kóstolván; ha 
nem: mennyire különbözik a kettő kellemes színre, tisztaságra, 
átlátszóságra, ízre, s szagra nézve egymástól kevessé-e, avvagy 
nagyon, és minő tulajdonságokban múlja fölül egyik a másikat.

3) Határoztassék meg a czukor mennyisége, egyenlő mennyi
séget használván mindkét forrázatból, melly édesítésökre meg- 
kívántatik, hogy meglehessen tudni, mellyikhez kívántatik ke
vesebb.
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Ha a divatok szokásba jönek, kiirtásuk, ha czélszerütle- 
nek sőt ártalmasok is , ritkán, vagy igen bajosan sikerül, főké
pen , ha a szépnem valami divatot pártol, miilyen mostani ko
runkban a chinai theának élvezése, illy esetben sem ész, sem el
vek, sem tapasztalatok nem használnak, s az asszonyibiróiszék- 
töl mai napon nincsen appellata; azért, hogy előítéleteknek és 
elfogultságnak hely ne engedtessék, mellyek által valóban gyak
ran müveit férfiak is , annál inkább az asszonyok elragadtatnak, 
minthogy azok az idő hosszasága alatt úgy meggyökerezhetnek, 
valamint a rásztkoros és mébgörcsösök képzeletei a nem létező 
betegségeik felöl, az igazság kikutatása végett óhajtanám, hogy 
16 tagból álló bíráló bizottság neveztetnék ki, kik közöl négy, 
felügyeletök és rendezésök mellett készítetne forrázatot a követ
kező módon: a theából egy nehezéket (drachma), a szölővirág- 
ból egy és fél nehezéket véve, először egy obonnyi(uncia) for
ró vízzel leforráztatik, s az egész 7* óráig pálitásban hagyatik, 
akkor még 8 obon forró víz töltetik hozzá. *) A többi 12 tag, 
kik ne lássák a forrázat készítését, a forrázatok minőségéről és 
elsőbbségéről, mellyek tisztán mind tejjel, mind rhummal legye
nek készítve, adjon véleményt. Hat közülök ollyan lenne, kik a 
bóhei theához hozzá vannak szokva; a többi 6 pedig ollyan, ki 
ritkán, vagy sohasem iszik theát. A bírálók immár egyenkint, 
minden elöleges beszélgetés nélkül tegyék föl titkos véleményü
ket, megjegyezvén: hogy a forrázat közöl ezt vagy amazt ajánl- 
ja-é,am int tisztán, tejjel vagy rhummal issza, és illatra, kellemes 
színre, tisztaságra, átlátszóságra s kellemes ízre nézve mellyik 
elöbbvaló.A forrázatok, színre nézve különböző edényben adas
sanak eleikbe, s csak a forrázat készítők magok tudják, mely- 
lyikben van ez vagy amaz thea; mi a bírálók előtt titok legyen.

A meg vizsgálat és próba után adandó jelentés az alább elő
adott mutató tábla szerint történjék.

Ha úgy találtatik, hogy a szőlővirág forrázata illatra, színre, 
tisztaságra, átlátszóságra és kellemes ízre nézve a theával 
versenyezhet, méltán kérdezhetni: váljon gazdasági szempontból 
is pólolandhatja-é azt? minthogy a szölővirágok kocsányaikkal 
együtt kevés súlyúak.? Felelek: ha a szőlőtőkéről, a mint az most

*) l ’jabb próbatételek ulán a szölövirágból készített thea jobb ízű, ha 1/.z 
perczig forrni hagyatik.

136 mm
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műveltelik bortermés végett, alacsony csemete módra szedetnének 
a szőlő virágok, úgy nem nagy, vagy semmi hasznot sem hajtanának, 
de ha a szőlőtőke famódra fölnőni engedtetik, midőn is sokkal 
töhh virágot hajt, minden művelés, tehát minden költség nélkül, 
akkor nagyobb haszon áradna, mint a borból, mellyet termett 
volna, ha a virágok le nem szedettek volna. A szőlőművesek 
szőlőjük egyik részét virágszedésre, a másikat pedig bortermesz
tésre használhatnák, ekkép egy keresetág helyett kettővel bírná
nak. De teszem továbbá, ha egyenlő áru lenne is a szölővirág 
a theával, vagy valamivel tán magosabb is, kérdem: nem üdvö- 
sebb-e hazai egészségre szolgáló terményért adni ki a pénzt, mint 
az egészségnek ártalmas külföldiért?

Ide csatolom még saját észrevételeimet is a szőlővirág or
vosi erejéről, mellyeket az Orvosi Tárban közlöttem volt,mely- 
lyek a ,.Jahrbücher des k. k. Oestr. Staates14 czímű folyóiratban 
is már 184£-ben közzé tétettek, külföldön s figyelmet is gerjesz
tetlek, s kisérlettétel miatt szőlővirágot tőlem várnak. A czikk 
imígy hangzik :

3Iiután a szőlővirágok igen kellemes s finom illatú szaggal 
bírnak, mára priori is igen hihető leend, hogy azok az idegéletet 
fölmagasztalják és az élet kedélyeit fölvídámítják: továbbá, hogy 
a gyengeséggel kapcsolatban álló idegbajok ellen, bennök igen 
alkalmas szert találnánk, melly az idegeket erősíti a nélkül, hogy 
a véredények életerejét szembetünőleg fölmagasztalná. Hol tehát 
az idegrendszer életereje aláhh süllyedt, a szőlővirágtól jó ered
ményt várhatni; ennek követköztében a Hysteria és Hypochon- 
driának, mellyeket a chinai thea gyakran szül, elmellözésökre, 
hogy a szőlővirágok jótékonyan hatnak, igen valószínű.

De a közvény ellen is igen hasznosnak tapasztaltam a szőlő
virágot. Egy ifjúnál a köszvény-rohamok minden évben, majd 
ősszel majd tavasszal beköszöntének, miután 1841-ben idegei 
erősbítése miatt tanácsomra több hétig a szölővirág forrázatával 
jó sikerrel élt volna, idegei megerősítettek és a köszvénybán- 
talmak is elmaradtak annyira, hogy mostanáig sem léplek újra 
elő. 3Iagam is a köszvény ellen egy pár év óta néha aszölővirá- 
gok forrázatával jó sikerrel élek. Bár több ügyfeleim is tennének 
hazaszerte próbákat és tapasztalataikat időnként közlenék.

Legyen szabad elvégre mint toldalékot, az Erdélyi Híradó 
nov. 26-káról 1841. egy kivonatot megemlíteneiu.melly így szól:
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„A téli estvélyek közelgetvén a t. közönséget a magyar orvo
sok és természet vizsgálók városunkban tartott gyűlése alkalmával, 
pesti egyetemi tanár és k. tanácsos Reisinger János űr által aján
lott szőlövirág-thea használatára figyelmeztetjük. Valamint a gyű
léskor, úgy a minap is gyógyszerész S tre ic h e r  M ihály  ur 
előttünk próbát tett a szölővirág-theával, s merjük állítani, hogy 
az Ínynek sokkal kedvesebb, gyöngébb, mint a másféle. Külö
nösen nincs meg a fanyarság benne, nem olly hevítő. Az ango
lok hideg vérüek lévén, inkább használhatják a chinait, de mi 
magyarok heves vérrel bírván, jobb lenne a szölövirághoz sze
gődni, még pedig több ok miatt: egyfelől egészségi tekintetben 
nem olly veszélyes, másfelől nem kerülne annyi pénzbe. Csak 
próbáljátok meg főurak és hölgyek, kiknek asztalaitokon páro
lognak leginkább a chinai theás csészék,minden bizonnyal R e i
s in g e r  s S tre ic h e r  urak, valamint szerény ízlésünket rosznak 
nem fogjátok találni.

Kívánja ezt a haza közjava, hogy ne vándoroljon ezért is 
a pénz a külföldre.“



A CHINAI THEA S SZOLÖVIRÁG FORRÁZATAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA VÉGETT KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG 

MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYE.

TOLMÁCSOLVA

Dr. TÖRÖK. JÓZSEF,
MINT A BIZOTTSÁG JEGYZŐJE ÁLTAL.

AReisinger tanár ö nagysága által indítványozott bizottság 
kineveztetvén, f. 1845-ik évi april 5-kén tartá az ünnepélyes 
theázást,mellybenKubinyi Á goston  úr elnöklete alatt B ugát, 
C sausz, S a d le r , A rán y i egyetemi tanárok, dr. E c k s te in  
orvoskari dékán, Dr. Sehe del F e ren cz  egyetemi könyvtár- 
igazgató, Ju ren ák  é sW ü rtz le r  pesti gyógyszerészek, P e té n y i 
Salam on múzeumi segédör, N end lv ich , L enhossék  és Tö
rök  Jó z se f  orvostudorok, vettek részt.— Ezen bizottság által

1) Összehasonlítatolt az átliggatotl födelü, Y és Zjbetükkel 
jelölt s lepecsételt doboszokban létező két rendbeli thea i l la tá ra  
nézve, melly összehasonlításnak eredménye lön, hogy a bizott
sági tagok egyező véleménye szerint elsőséget érdemel az Y 
betűvel jelölt doboszbani thea. Fölbontatván szavazás után a do- 
boszok, meglepetve látta a bizottmány, hogy az Y betűvel je 
lölt doboszban szölövirág, Z betűvel jelöltben pedig chinai 
thea van.

2) Összehasonlílatott a két rendbeli theának tis z tá n  ké
szü lt fo r rá z a ta  íz, illat, szín, átlátszóság s tisztaságra nézve. 
Vétetett pedig a 18 findzsára számított forrázalhoz a chinai theá- 
ból 6 és V, nehezék, aszölövirághólpedig 1 0 nehezék; (mert ez 
utolsóból másfél vagy két annyit szükség venni ugyan azon men
nyiségű forrázalhoz, mint a chinai theából, s egy másod perczig
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azaz 3 —4-szer fölforni (ebullire)kell engedni). Majd ismét a te j j el 
és rhum m al v e g y íte t t  fo r rá z a to k  sajátságai hasonlítatlak 
össze. Ez alkalommal már, miként az ízlés dolgában közönsége
sen szokott lenni, elágazók voltak a vélemények. Többen, neve- 
vezetesen pedig a rendesen theával nem élők, kellemesebb 
izü s illatúnak találták a szölővirág forrázatát, mind tisztán, 
mind tejjel és rhummal vegyítve; a theával rendesen élők ellen
ben tartalmasabbnak nyílvánították a chinai thea tisz ta  fo r
r á z a tá t ,  ennek sajátságos zamatát illetőleg, s ehezképest a 
szölővirág forrázatát gyengébb s szállékonyabb illatúnak. Ezek 
közöl ismét többen oda nyilatkoztak, hogy a te jje l  s rhum m al 
v e g y í te t t  szölővirág forrázatát, nem voltak képesek a chinai 
theáétól megkülönböztetni; mások ismét azt állították, hogy tej
jel elsőséget érdemel a szölővirág, tej nélkül ellenben a chinai 
thea forrázata. Némellyek vegyítve kísértették meg a két for- 
rázatot s azt találták, hogy ezen vegyületben mind kettőnek sa
játsága igen kellemesen érdekli az ízlést, illata kellemesbé vá
lik , s az idegrendszert kevésbé izgatja, mint tisztán a chinai 
thea, s ekként ezen vegyíték hatása sokkal kellemesb mint a 
chinai theáé. A szölővirág forrázatában a bizottság egy taga 
gyöngén érezhető fanyar ízt is vett észre. Egyébbiránt a bizott
ság minden tagai igen kellemes italnak találták a szölővirág for
rázatát. Mi a forrázatok színét, tisztaságát, átlátszóságát illeti, e 
tekintetekben a szölővirág érdemel elsőséget; ide járulván még 
azon körülmény is , hogy a szölővirág nálunk tisztán kapható, 
hamisításoknak nincs kitéve, mi a chinai theánál olly mindennapi 
s az egészségnek is annyira ártalmas. Mi végre az édesítésre 
szükséges czukor adagát illeti, a chinai thea forrázatához jóval 
nagyobb mennyiség kívántatik.

Az itt előadottakból már világos, hogy a szölővirág forrá- 
zatának több rendbeli elsőségei vannak a chinai thea fölött, mel- 
lyeknélfogva szabad legyen reményleni, hogy ez amazt honunk
ból, ha nem szorítandja is ki egészen, de használatát kissé kor
látozni fogja.



A MAGYARORSZÁGI FÜNEMŰEK CSALÁDJA S FÖLDRAJZI
ELTERJEDÉSE.

S A D L E R  J Ó Z S E F
EGYETEMI TANÁRTÓL.

Honi növenykincsünk fajdús családjainak nagy száma közöl, 
azt kezdettem meg földrajzi viszonyai szerint előterjeszteni, 
melly az emberi, s különösen konunkbani gazdászatra való be
folyását tekintve a legnagyobb fontosságú, s mellyet, évektől fogva 
készítvén Magyarország Flóráját, mint legalsóbb rendüt s igy a 
nemet viselő (geschlechtführend) növények közölt a legelsőt, kü
lönös figyelmemre méltónak Ítéltem, s tudományos kidolgozására, 
kivált a terméshelyeket (Standort) illetőleg, minden általam meg
szerezhető kinyomtatott vagy kézirali forrásokat, úgy szinte a kü
lönböző intézetekben lerakott s magánosoknál őrzött gyűjtemé
nyeket fölhasználtam. Ha ezen dolgozatom tetszést nyerend, ezt 
azonnal követni fogják a magyarországi palka- (Cyperaceae) 
és szittyónemüekröli (Junceae) hasonló szellemű dolgozataim.

A fünemüek családját az újabb időkben a leghíresb növény- 
tudósok választók fürkészeteilt tárgyául. Azok közöl H ost után 
P a lis o t,B e u v o is ,T r in iu s ,N e e s  v .E sen b eck  ésR e ich en - 
bach urakat említem; Kunth mind ezen elődjei vagy egykorú 
dolgozó társai munkáit fölhasználó, s az ö legújabb fünemüekröli 
munkájában szinte 3500 különböző faj leírása van letéve. A ré
gibb növenytudósokközöl, S ch eu ch ze r, S c h re b e r  és S ch ra 
der tüntették ki magukat ezen család körüli működéseik állal. 
M etzger a gabnanemekröl, Bonafous pedig a tengeri máiéról 
(Zea mays) Írtak classicus és pompás munkát. Hostnak az ősz-
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trákországi fűnemüekrölirt munkájában K ita ibe l tapasztalatai is 
le vannak léve; a magyarországi fünemliek termés helyeiröli jegy
zetei K itaibelnek az ö fájdalom! jelenleg nem használható kéz
iratában s herbáriumában és a S c h u lte s  osztrákországi flórájában 
a legnagyobb becsüek. A jelenkori magyar növenytudósok ta
pasztalatai H ost, R eichenbach  és F in g e rh u t által flórájikba 
fölvétettek.

Mielőtt a magyarországi fünemüek földrajzi vizonyainak 
előterjesztésére általmennék, meg kell említenem, hogy én, mi
ként elébbi munkáimban, Magyarországot legszélesebb értelem
ben vévén, azt Erdély s Dalmátországgal természetesen egye
sülve, következő tartományokból állónak tekintem, t. i. a szoro
sabb értelemben veit Magyarországból, a Bánság s bánsági vég
vidékekből, Hortváth- és Tótországból végezredeikkel együtt, 
a magyar tengerpartból, Dalmatiával s a dalmatiai, továbbá V eg - 
lia  és C her so szigetekkel, végre Erdélyországból. Növenyföld- 
rajzi tekintetben az ekként meghatározott Magyarország, miként 
annak minden egyes része is , olly természetes határoktól van 
környezve, hogy a növények elterjedésére nézve minden vi
szonyban lehet követköztetéseket tenni. Továbbá a növények el
nevezéseit illetőleg meg kell jegyeznem, hogy ha a növényeket 
földrajzi tekintetben egymás között, és ugyanazon vagy külön
böző tartományok más növényeivel akarjuk összehasonlítani, ak
kor egy és ugyanazon elv szerint kell azokat elneveznünk, azaz 
a növények nemeit és fajait egy és ugyanazon tudós dolgozatai 
szerint kell fölvennünk, s minden ezekkel összehasonlítandó más 
tartománybeli növényeket, ugyanazon elv szerint hasonló elne- 
nevezésekre kell visszavinnünk, melly munka a legfáradalmasabb 
föladatok közzé tartozik, de mégis elkerülhetlen, minthogy kü
lönben soha pontos számszerinti adatokat nem nyerhetünk. A je
len értekezésben a fünemüek K unth szerint neveztetvék, s a 
nemeket és fajokat illetőleg egészen ezen tudós alapelvei követ- 
vék; szintúgy kelletett a magyarországi fünemüekkel összeha- 
íított magyarországküli fünemüeket nagy üggyel bajjal ugyan
azon elvek szerint elnevezni.

Mint a jelen értekezés alapja, következik immár minden 
Magyarországon termő fünemüeknek olly tökéletes jegyzéke, a 
millyet csak az ismeretes forrásokból össze lehetett állítanom.

V i2
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M inden M ag y aro rszág o n  vadon term ő s m ívelt fü n e- 
müek á ta lános je g y zé k e .

Aegilops caudata L. — hosszkalászú szemkecs
n cylindrica H. — I. hengerded „
n ovata L. — I. G. GH. peterü „
11 triuncialis L. — I.G . GH. háromhorgú „

Agrostis affinis Klh. — rokon tippan
11 alba Sclirad. — A. G. GH. I. fehér „
11 alpina Scop. — I. GH. bérezi „
ii canina L. — I. G. GH. A. eb „
ii frondosa Ten. — I. lombos „
ii gracilis Kit. — sugár „
ii Kilaibelii Schult. — Kilaibel-féle„
ii interrupta L. — I. G. GH. rongyos „
ii neglecta Schult. — lecsepült „
ii parvula Schult. — kisded ,,
ii rupestris All. — 1. G. GH. köszáli ,,
ii Schultesii Klh. — Schultes-féle„
ii spica centi L. — I. A. G. GH. harmattartó „
ii stolonifér a L. — I. A. GH. taraczkos „
ii verticillata With. — I. örves „
ii vulgaris With. — I. G. A. GH. ezérna „

Aira caryophyllea L. — I. A. G. GH. szegfű nápicz
ii elegáns W. — GH. I. G. díszes „
ii flexuosa L. — I. A. G. GH. vanyiga „
ii pallescens Kit. — halvány „
ii praecox L. — I. A. G. GH. kikeleti „
ii tenera Kit. — harmat „

Alopecurus agrestis L. — I. G. GH. A. parlagi ecsetpázsit
ii fulvus Sm. — A. GH. szögszinü „
ii geniculatus L. — I. A. G. GH. bötykös „
ii pratensis L. — I. A. G. GH. mezei „
ii ulriculatus Pers. — I. G. GH. tüszös „

Ammophila arundinacea H. — I. GH. nádképü homokdísz
Andropogon Allionii Cand. — G. I. GH. Allion-féle fenyer

ii cernuus Roth. Cult. — bókoló „
ii distachyus L. — G. I. kétkalászu „
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Andropogon gryllus L. — G. I. GH. élesmosó fény er
11 halepensis JL. — G. I. sertelevelü „
11 hirtus L. — G. I. borzas ii
ii lse ha emum L. — G. I. GH. szürke ír
ii pubescens Vis. — molyhos ii
ii saccharatus Roth. Cult. — édes ii
ii sorghum Brot. Cult. czir ii
ii strictus H. — G. sugár 17

Anthoxanthum odoratum L. — A. G. I. GH. szagos kéthimpázsit
Arrhenatherum avenaceumP .B.—A.G.I.GH.. zabképü hajlang
Arundo Donax. L. — I. G. GH. közönséges nád

ii mauritanica Desf. — G. I. mór 11
Avena alpestris H. — G. GH. havasi zab

ii atherantha Presl. — I. délszaki ii
ii brevis Roth. — G. GH. kurta ii
ii carpathica H. — karpáti ii
ii compressa Heuff. — összenyomott
ii falna L. — A. G. GH. I. héla ii
ii fragilis L. — G. I. GH. törékeny ii
ii hirsuta Roth. — I. borzas ii
ii nuda L. — G. GH. csupasz ii
ii orientalis Schreb. cult. — keleti ii
ii planiculmis Schrad. — GH. laposszálu ii
ii pratensis L. — A. I. G. GH. mezei ii
ii pubescens L. — A. I. G. GH. csíkos ii
ii saliva L. Cult. — abrak ii
ii sempervirens Vili. — G. I. GH. télizöld ii
ii setacea Vili. — G. I. sertés ii
ii sterilis L. — G. I. GH. meddő ii
ii striata Lam. — barázdált ii
ii strigosa Schreb. Cult. — borostás ii
ii versicolor Vili. — G. I. GH. tarka

Beckmannia cruciformis H. — I. G. keresztes beckmannön
Briza maxima L. — G. I. GH. nagy rezge

ii media L. — I. G. A. GH. közép ii
ii virens L. — G. zöldellő ii

Bromus arvensis L. — I. A. G. GH. ugar rozsnok
ii asper Murr. — I. A. G. GH. érdes ii
ii commutatus Schrad. — GH. elváltozott„
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Bromus erectus Huds. —  A. I. G. GH. fölálló rozsnok.
71 inermis Pali. — G. I. GH. árva „
11 lanceolatus Roth. — I. láncsás „
11 madritensis L. — G. I. GH. A. madridi „

'  1 1 maximus Desf. — I. nagy „

11
mollis L. —  A. I. G. GH. puha ,,

11 patulus Mk. — GH. terpedt „
11 racemosus L. — A. I. G. GH. fürlös ,,
11 rigidus Roth. — G. GH. törékeny „
11 secalinus L. — A. I. G. GH. gabona „
11 squarrosus L. —  A. I. G. GH. berzedt ,,
11 sterilis L. —  A. I. G. GH. meddő „
11 tectorum L. —  G. I. GH. fedél ,,
11 velulinus Schrad. — A. sokvirágu,,

Calamagrostis EpigejosRoth. —  A. I. G. GH. siska bugafény.
i i Halleriana Cand. —  GH. Haller-féle,,
i i lanceolata Rolh. —  A. G I. GH. láncsás ,,
i i littorea Cand. — G. I. GH. tengerparti,,
i i tenella Link. —  G. I. GH. gyönge ,,

Calabrosa aquatica P. B. — G. I. A. GH. mocsári vízike. 
Chamaegrostis minima Borkh. — G. I. GH. apró bibepelyh. 
Corynephorus canescens P. B.—A. G.I. GH. szürke bugabur.
Crypsisi aculeata Ait. — G. I. GH. búbos bajuszfű.

i i alopecuroides Schrad. —  G. I. GH. pázsitos „

i i Schoenoides Lám. — G. I. GH. fűszeres „

Cynodon dactylon Pers. — A. G. I. GH. ujas ebfog. 
Cynosurus cristatus L. — A. G. I. GH. laréjos czinczor.

i i echinatus L. — A. G. I. GH. tüskés ,,
Dactylis glomerala L. —  A. G. I. GH. csomós ebir.

i i hispanica Roth. —  I. G. GH. spanyol „

i i littoralis W. —  I. G. GH. . tengerparti „

Danlhonia calycina R. Seb. —  G. I. GH. csészés danthonön.
i i decumbens Cand. —  G. I. A. GH. lecsepült „

Deschampsia cespilosa P. B. —  G. I. A. GH. gyepi deschampszön.
i i juncea P. B. — - sziltyónemü , ,

Deyenxia negleeta Kth. —  GH. henyélő deyenxön.
i i sylva/ica Kth. —  G. I. GH. erdei „

Echinaria capitata Desf. —  G. I. fejes biliéiig. 
Elymus arenarius L. —  A. G. GH. föveny czimbor.

1 0
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Elymus crinitus Schreb. — G. I. hajas czimbor.
n europaeus L. — A. I. G. GH. európai „

Eriantlms Rayennae P. B. — G. I. tengerparti fenyerke
Festuca amethystina L. — G. I. GH. színeváltó csenkesz

n bromoides L. — A. G. I. GII. szálkás ,,
n ciliata Danth. — I. szőrös „
n dislans Kth. — A. I. G. GH. ritkás ,,
n divaricata Desf. — I. G. elágazó ,
11 drymeja Mk. — GH. hegyi „
11 dubia Sadl. — kétes ,,
'll duriuscula Lin. — A. I. G. GH. keményded „
11 elatior L. — A. I. G. GH. magas '
11 gigantea Vili. — A. I. G. GH. óriás „
11 glauca Schrad. — G. I. GH. sima „
11 heterophylla Hank. — G. I. GH. sertetövü ,,
11 Hosthii Kth. — GH. Hosth-féle ,,
11 loliacea Huds. — A. G. GH. vadóczféle „
11 myurus L. — A. G. I. GH. egérfarkú ,,
11 ovina L. — A. I. G. GH. j»h «
11 nitida Kit. — fénylő „
11 pannonica Wulf. — GH. pannoniai „
11 picta Kit. — színes ,,
11 pratensis Huds. — A. I. G. Gíí. réti „
11 pubescens W. — molyhos „
11 pumila Vili. — G. GH. apró „
11 pungens Kit. — szúró „
11 rhaetica Sül. — G. I. GH. sertelevelü „
11 rigida Kth. — A. G. I. GH. törékeny „
11 rottb oellioides Kth. — I. A. rostosgyökii „
11 rubra L. — A. G. GH. vörös „
11 Scheuchzeri. Gaud. — GH. Scheuchzer-féle
11 spadicea Gouan. — G. I. GII. torzsós . „
11 stricta Sadl. — sugár „
11 sylvatica Vili. — A. G. I. GH. erdei ,,
11 thalassica Kth. G. GH. A. tengeri „
11 vaginata Kit. — GH. hüvelyes „
11 valeriaca Gaud. — GH. gyökönkeféle,,
11 varia Haenke. — GH. I. változó „

Gastridium australe P. B. — A.G. I. Gíí. délszaki c s o r o n d .
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Glyceria aquatica Whig. G. A. I. GH. vizi perjefél.
„  fiúit ans R. Br. G. A. I. GH. habzó ,,

Hierochloaaustralis R. Sch. I. GH. délszaki pázsitka.
„  borealis R. Sch. A. GH. éjszaki ,,

Holcus lanatus L. — A. G. I. GH. pelyhes czirok.
„ mollis L. A. G. I. GH. puha „

Ilordeum lnilbosumL. — I. G. hagymás árpa.
„ distichum L. Cult. laposfejü „
„ hexastichon L. Cult. halsoros „
„  maritimum L. — A. G. I. GH. tengeri „
,, murimm L. G. A. G. I, H. egér „
„  pratense Huds. A. G. I. pázsit ,,
„  vulgare L. Cult. kétsoros „
„ zeocriton L. Cult. német „

Imperata arundinacea Cyr. G. I. nádféle hösdisz
Koehleria cristata Pers. G. I. GH. taréjos koehlerön

„ dactyloides Roch. ebirféle „
„ phleoides Pers. G. I. komócsinféle

Lagurus ovatus L. A. G. I. peterü tolikalász.
Lamarckia aurea Much. G. I. aranyos lamarkön.
Lappago racemosa Schreb. G. I. GH. fürtös baltapikk.
Lasiagrostis calamagrostis LK. GH. I. ezüstös lippan.
Leersia oryzoides Sw. G. I. GH. rizs durcza.
Lepturus filiformis Trin. G. I. GH. fonalorú lepcsény.

., incurvatus Trin. A. G. I. GH. görbe „
„ pannonicus Kth. pannoniai „

Lolium arvense L. — A. GH. I. mezei vadócz
„ perenne L. A. G. I. GH. útféli „
„ robustum Rchb. I. vastag „
„ subulatum Vis. árait „
„ temulentum L. — A. G. I. GH. szédítő ,,

Melica altissimaL. magas léhapót.
„ ciliata L. — G. I. GH. prémes „
„  nutans L. — G* I. A. GH. konyuló „
„ unißora L. G. I. A. GH. egy virágú ,,

Milium effusum L. — A. G. I. GH. zilált kásafü.
Molinia coerulea Sch. A. G. I. GH. kékes perjebir.

,, Iittoralis II. tengerparti „
,, serotina M. K. — G. I. GH. késői „
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Nardus stricid L. — G. I. GH. hajszál magár.
Oplismenus crus corvi Kth. G. I. hóllóláb fürtike.

n crus galli Kth. A. I. G. GH. kakaslábu ,,
Oryza sativa L. cult. vizi rizs.
Panicura capillare Gronov. G. I. GIÍ. hajszál muhar.

n ciliare Retz. G. I. GH. szőrös „
ii cruciforme Sibth. I. keresztes ,,
ii glabmm Gaud. G. I. GH. sima „
ii miliacium L. Cult. köles „
ii satigvinale L. — A. G. I. GH. pirók „

Phalaris arundinacea L. — A. G. I. GH. nádas polyvacsukk
ii canariensis L. — A. G. I. GH. kanári
ii coerulescens LK. G. I. kékellö „
ii minor Retz I. kisebb v

Phleum alpinum L. — A. I. G. GH. havasi komócsin.
ii arenarium L. A. I. G. GH. homoki
ii asperum Vili. A. I. G. GH. érdes ,,
ii Bertolonii Cand. Berlolon-féle
ii Böhmeri Wib. A. I. G, GH. Böhmer-féle
ii cuspidatum W. GH. hegyezett v
ii echinalum H. I. dalináthoni n
ii Michelii All. A. I. G. GH. borzas „
ii pratense L. — A. I. G. GH. réti
ii tenue Schrad. G. vékony „

Phragmites communis Trin. A. G. I. GH. közönséges siska.
Piptatherum coerulescens P. B. — G. I. kékellö kölesér.

11 inid'íflorum P. B. — G. I. GH. sokvirágu „
ii paradoxum P. B. — G. I. GH. különcz „

Poa alpina L. — A. G. I. GH. bérezi perje.
ii angulosa Kit. szegletes „
ii annua L. — A. G. I. GH. nyári
ii aspera Kit. érdes „
ii bulbosa L. — A. G. I. GH. borsókás „
ii caduca Kit. hullékony 77
ii compressa L. — A. G. I. GH. fejes „
ii eragrostis L. — G. I. GH. kesely
ii fertilis H. — G. I. GH. termékeny
ii flexuosa Whlbg. hajlongó „
ii glauca Whlbg. A. I. sima „
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P oa  h y d r ö p h ila  K it. v iz i  p e r je .

44 in term ed ia  K it. k ö z é p  „

44 K ita ib elü  K tb. K ita ib e l—fé le

44 la x a H a e n k e  —  A . G. I. G H . g in d á r  „
«•* megastachya K o e l. G. I. GH. n a g v k a lá s z u

44 m ilia c e a  K it. k ö le s f é le  , ,

;4 n em o ra lis  L. —  A . G. I. G H . l ig e t i  v

44 p ilo sa  L . —  G. I. G H . s z ő r ö s  „

4̂ pratensis L. —  G. I. A .  G H . m e z e i n

77 su d e tic a  H a e n k e . —  G. I. GH. p ö ty ö g ö s  „

71 triviális L. —  A . I. G H . s o v á n y  v

77 v e r t ic il la ta  C an. —  I. ö r v ö lt
P o ly p o g o n  m aritim um  W . —  A . G. I. t e n g e r i b o g á g .
P s ilu r u s  n a rd o id e s  T r in . —  I. G H . m a g á r fé le  fon a lfű .
S e c a le  c e r e a le  L . —  cu lt . g a b n a  r o z s .

r> dalmafcicum V is . d a lm áth on i r o z s .

;i f r a g ile  M. B . t ö r é k e n y  „
S e s le r ia  a lb ica n s K it. fe h é r lö  b ib ik ra .

>7 d is t ich a  P e r s .  —  G. I. G H. k é ts o r o s  „

i* dura K th. —  G. I. G H . k e m é n y  , ,

;i c o e r u le a  A r d . G. I. A . G H . k é k e l lö  „

ii c y l in d r ic a  C and. h e n g e r d e d

V e lo n g a ta  H . m e g n y ú lt  „

v in terru p ta  V is . r itk á s „

V ju n c ifo lia  H . s z it ty ó le v e lű

V rig íd a  H euff. t ö r é k e n y  „

;; sp h a e ro c ep h a la  A rd . —  I. G . G H . te k e fe jű  „
te n u ifo lia  S ch ra d . —  G H . v é k o n y le v e lű

S e ta r ia  glanca P . B . —  G .I . G H . sim a  s e r t ik e .

n ita líca  P. B. —  C ult. o la sz h o n i „

n verticillata P . B . —  A. I. G. G H . ö r v ö lt  , ,

viridisP .B .  —  A . G .I .  G H . z ö ld e llő  v

S tip a  a r is te lla  L . —  G. I. k a lá sz o s  hajka.
cap illa fa  L . —  G. I. G H . k u n k o r g ó  „

i ; pennata L. —  A . G. I. G H. á r v a lá n y  „

T r ise tu m  fla v e sc e n s  P . B . —  A. G. I. G H . s á r g á lló  k a lá sz b o g .

71 su b sp ica tu m  P . B . h a v a s i „

44 te n u e  R. Sehr. —  G. I. GH. v é k o n y  , ,

T r it icu m  ce sp ito su m  C and. —  G H . I. g y e p i  búza.
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Triticum junceum L. — A. G. I. GH. káka búza.
•n caninum L. — A. I. G. GH. ebn ”
VI ciliatum Cand. — G. I. szőrös „
n cristatum Sehr eb. — A. taréjos „
V) glaucum Desf. — GH. sima „
V) monococcum L. — Cult. alakor ,,
r> pinnaturn Much. — A. G. 1. GH. tollagos „
V pungens Pers. — G. GH. szúró „
•n repens L. — A. I. G. GH. taraczk ,,
» rigidum Schrad. — G. GH. törékeny,,

spelta L. — Cult. . tönköly „
sylvaticum Much. — G. I. GH. erdei „

v villosum M. B. — I. G. bolyhos „
V vulgare L. — Cult. közönséges

Zea mays L. — Cult. tengeri máié.
Kétes  fajok.

Aira alpina: havasi nápicz Pillér és Mitterpachernél „Iter 
in Poseg. prov. A. montana: hegyi Nápicz. Wierzbiczky szerint a 
Bánságban Franzensdorf mellett. A. semineutra: felemás Nápicz Kit.

Bromus brachystachyus: rövidkalászúrozsnok Wierzb.Buziás 
mellett a Bánságban.

Calamagrostrispyramidalis: magas bugafény, Wierzb. szerint 
Franzensdorf mellett a Bánságban.

Festuca maritima Cand. tengeri csenkesz. Mertens Herb, 
szerint Dalmáthonban. F. montana Rochel. hegyi csenkesz a bánsági 
növények jegyzékében. F. membranacea Kit. hártyás csenkesz; 
F.muralis Kit.fali csenkesz,és F.umbrosa, árnyéki csenkesz Kit. nin
csenek a Kitaibel növénygyűjteményben. Rochel szerint a Bán
ságban vadon teremnek.

Trisetum distychophyllon: kétlevelü kalászbog Kitaibel sze
rint Magyarhonban terem.

Trilicum acutum: hegyes búza Noé szerint Fiume körül: — 
T: villosum szőrösbuza Baumg.Fl. Trans. Nro. 2099. Tr: arenari- 
um: homoki búza Wierzb. szerint Grebenácz mellett terem a Bán
ságban.

Mielőtt ezen növények terméshelyeit Magyarország 
egyes tartományaiban vizsgálat alá vennök, azon fajokat el kell 
különöznünk, mellyek az ember s házi állataink táplálékául kö
zönségesen miveltelnek: mert egyedül műipari használatra még
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egy fiifaj sem miveltetik különösen, s tüzelésre és házak befe
désére Magyarország terjedelmes, faszegény vidékein a bőven 
vadon termő közönséges nádat használjuk. — A mi előttünk, a 
Magyarországban miveit fünemüeket illetőleg, ismeretes, azt itt 
dióhéjba szorítva rövideden előadjuk. Közönségesen el van ter
jedve, kivált jó talajon, a búza termesztése, még pedig a téli és 
nyári búzáé (Trilicum vulgare), ritkábban miveltetik az alakor bú
za (Triticum monococcum) és még ritkábban a tönköly buza(Tri- 
ticum spelta) Magyarország délszaki megyéiben s az egész he
gyes Dalmátországban. Szinte olly nagy mennyiségben mint a 
búza miveltetik a gabna rozs (Secale cereale). A zab mint ét
szer a hegyes vidékeken, s mindenütt a könnyebb földben mint 
takarmány házi állataink számára, fő tárgya gazdászatunknak. 
Az abrak zabon (arena sativa) kívül imitt amott jobb gazdáink a 
keleti zabot (avena orientalis)is vetik, melly Némethonban ma
gyar zabnak neveztetik, igen ritkán használják a borostás zabot 
(Avena strigosa). A kétsoros árpán (Hordeum vulgare) kívül, 
kivált városok környékén a halsoros vagy őszi árpa (Hordeum 
hexastichon) s a lapos fejű a agy nyári árpa (Hordeum distichon) 
mind eledel gyanánt, bár ritkábban a hegyes vidékeken, mind 
pedig és leginkább takarmány gyanánt, vagy müipari használatra, 
sör és pálinkafőzésre, miveltetik. Az olaszhoni serükének (Setaria 
ilalica) mint gazdag takarmány nö\renynek a mivelése igen el 
van terjedve; kevésbé szerelik nálunk a köles muhart (Panicum 
miliaceum) legbővebben termeszletik ez az Osztrák- és Steyer- 
honnal szomszéd megyéinkben. A vizi ris (Oryza sativa) még 
csakkeA^és helyen s ott is kisérletképen, vagy pedig, hogy a kö- 
teleztetésnek, elég tétessék termesztetik a róna Bánságban .A leng éri 
máié (Zea mays) termesztése a magyarhoni tartományokban el 
van terjedve, még pedig inkább a róna \idékeken, Dalmáthon- 
ban s a magyar tengerparton ellenben a hegyeken. A korán érő 
és kis csöjü válfaja csak kertekben tenyésztetik. A dalmáthoni 
szigeteken s Dalmátország lapályos vidékein szükséges lisztre néz
ve a czir köles (Andropogon Sorghum, saccharatus et cernuus) 
mivelése állal gondoskodnak. Az itt említett fünemüek valódi ha
zája nem tudatik; minélfogva ha mivelellen helyeken jönek elő, 
elvadultaknak tekintendők s igy jelenlétük állal nem kölcsönöz
nek a vidéknek sajátságos növenyföldrajzi jellemet. — Nemrit
kán rétek is neveltetnek mesterségesen, vagy a füvek egyes fa-
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jai nagyban termesztetnek; az erre használt füfajok a közönsé
gesen ismeretes s e czélra ajánlott takarmánynövények, mely- 
lyek egyébbiránt mindnyájan vadon is teremnek honunkban.

Hogy a magyarországi füoemüek helyviszonyairól átte- 
kintetet adhassak a tisztelt olvasónak, iparkodni fogok most 
először is azokat összeállítani, mellyek minden egyes tartomány
nak sajátai, az az csak egyetlen egy tartományban teremnek va
don; azután pedig azon fajokat sorolandom elő, mellyek két vagy 
több tartománnyal is közösek.

I. D alm áthon , s s z ig e te i, a m ag y ar te n g e rp a r t  úgy a 
Cherso  és Veglia s z ig e te k  sa já ts á g o s  fünem üi.

Aegilops caudata 
„  ovata 
„ triuncialis 

Agrostis frondosa 
„  verticilíala 

Aira elegáns W. 
Alopecurus utriculatus 
Andropogon Allionii 

„  distachyus 
„  hirtus 
„  pubescens. 

Arundo donax 
„ mauritanica 

A vena atheranta 
„  fragilis 
„  hirsuta 
„  striata 

Briza maxima 
„  virens

Bromus madritensis 
„  maximus 
„  rigidus 

Dactylis hispanica 
„  littoralis 

Deschampsia juncea 
Echinaria capitata 
Erianthus Ravennae

hosszkalászu szemkecs. 
peterü „
háromhorgu „ 
lombos tippan. 
orvéit „ 
díszes nápicz. 
töszős ecsetpázsit. 
Allion-féle fenyer. 
kétkalászu „
borzas „
molyhos „
közönséges nád. 
mór „
délszaki zab. 
törékeny „ 
borzas „ 
barázdált ,, 
nagy rezge. 
zöldellő ,, 
madridi rozsnok. 
nagy w 
törékeny „ 
spanyol ebír. 
tengerparti „
szittyónemü deschampszön. 
fejes biliéiig, 
tengerparti fenyerke-
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Festuca ciliata
„  divaricala 
„ Hostii
„ rottboellioides 

Gastridium australe 
Hordeura bulbosum 
Imperata arundinacea 
Koehleria phleoides 
Lagurus ovatus 
Lamarkia aurea 
Leplurus filiformis

„  incurvatus 
Lolium robustum

„ subulatum 
Panicum cruciforme 
Phalaris coerulescens 

„ minor 
Phleum Bertolonii

„ echinatum 
,, tenue

Poa verticillata 
Polypogon maritimum 
Psilurus nardoides 
Secale Dalmaticum 
Sesleria cylindrica

„ elongafa 
Stipa Aristella 
Triticum cespilosum 

„ pungens

szőrös csenkesz. 
elágazó „
Host-féle „ 
rostosgyökű „  
délszaki csorond. 
hagymás árpa. 
nád hősdisz. 
komócsinféle köhlerön. 
peterü tolikalász, 
aranyos lamarkön. 
fonaíórú lepcsény. 
görbe „
vastag vadócz. 
árait „
keresztes muhar, 
kékellö polyvacsukk. 
kisebb „
Bertolon-féle komócsin, 
dalmáthoni „ 
vékony „ 
örvölt perje. 
tengeri bogág. 
magárféle fonalfü. 
dalmáthoni rozs. 
hengerded bibikra. 
megnyúlt „ 
kalászos hajka. 
gyepi búza. 
szúró ,,

Kivévén a Visiani által fölfedezett s egyedül Dalmathonnak 
sajátságos kevés fajokat és kivévén azokat is mellyek délszaki 
és közép Europa tengerparti növényéi gyanánt tűnnek föl, a töb
biek a görök, olasz, éjszakafrikai s hesperusi szigetek florájinak 
tulajdonai, melly flórákkal, a többi növenycsaládokat tekintve 
is, Dalmáthonnak legnagyobb rokonsága van.

11. Ho r v á t -  és T ó t o r s z á g  s a j á t s ágos  fünemüi.  

Bromus lanceolatus láncsás rozsnok.
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Festiica nitida fénylő csenkesz.
pungens szúró ,,

Poa Kitaibelii Kilaibel-féle perjc.
Sesleria sphaerocephala tekefejü bibikra.

Itt azon megjegyzést kell lennem,, hogy a tulajdonképi Hor
vátország legkevésbé van kifürkészve, innen magyarázható 
ezen növenydús tartomány sajátságos fűnemüinek csekély száma.

III. A Báns ág  s a j á t s á g o s  füneműi :
Agrostis Kitaibelii Kitaibel-féle tippan.
Avena compressa összenyomott zab.
Bromus velutinus sokvirágu rozsnok.
Festuca pannonica pannoniai csenkesz.

„  stricta sugár „
,, sylvatica erdei ,,
,, valeriaca gyökönkeféle,,

Oplismenus crus corvi hóllólábú fürtike.
Phleum cuspidatum hegyezett komócsin
Koehleria cristala taréjos köhlerön.

,, 3 dactyloides Rocb. ebírféle „
Piptalherum coerulescens kékellö kölesér.
Poa caduca hullékony perje.

„ hydrophila vízi ,,
Sesleria rigida törékeny bibikra.

,, tenuifolia vékonylevelü ,,
A Bánság kitűnő, s a többi magyar flóráktól szembeszökő- 

leg eltérő flórája miatt; ügy szinte azon oknál fogva is , hogy 
Magyarország ezen Kilaibel^ Heufl'el és Wirzbiczky stb. működé
sei által elannyira kibúvároztatotl, miként a növénytani tekintet
ben legismeretesebb vidékek közé számítathatik: megérdemli, 
hogy elkülönzött tartomány gyanánt tekintessék s tudományosan 
tárgyaltassék.

IV. E r d é l y o r s z á g  
Avena sempervirens 

,, setacea
Calamagrostis Halleriana 

,, tenella
Chamaegrostis minima

s a j á t s á g o s  füneműi :  
télizöld zab. 
sertés „ 
Haller-féle bugafény. 
gyönge „ . 
apró bibepelyli.
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Festuca thalassica tengeri csenkesz.
Trisetum subspicatum havasi kalászbog.

Itt is szembeszökő a fajok csekély száma, ha meggondol
juk , hogy ezen növenydús hegyes tartomány, egyébb növény- 
családokat tekintve, nagy hasonlatosságot tanúsít a rumeliai, bi- 
thyniai és bessarábiai flórákhoz. Talán a „Flora Transylvanicau 
rég óhajtva várt és sajtó alatt létező negyedik kötete Baumgart
ner irodalmi hagyományaiból fog e tekintetben kielégítő adato
kat és pótlékokat szolgáltatni.

V. E g y e d ü l  M a g y a r h o n b a n  — k i r e k e s z t v e  a m á r  
e m l í t e t t  t a r t o m á n y o k a t  — v a d o n t e r m ö l e g  t a l á l 

t a t ó  f ü n e m ű e k .
Agrostis affinis rokon tippan.

„  gracilis sugár „
„  neglecta lecsepült ,,
„ parvula kisded „
„ Schultesii Schultes-féle„

Elymus arenarius föveny czimbor.
Festuca dubia kétes csenkesz.

„  picta színes • „
„  rhaetica szőrös „
„  Scheuchzeri Scheuchzerféle „

Molinia littoralis tengerparti perjebir.
Panicum capillare hajszál muhar.
Poa angulosa szegletes perje.

„  aspera érdes „
„ flexuosa hajlongó „
„ glauca sima „
„ intermedia közép „
„  miliacea kölesféle „

Secale fragile törékeny rozs.
Helyén van itten megemlíteni, hogy a magyarországi min

den fűnemüek fönebb előadott átalános jegyzékében, mind azon 
fajok kihagyattak, mellyek Kitaibel által újak gyanánt jelöltettek 
ki vagy Írattak le , vagy mint ollyanok még Herbáriumában lé
teznek , de szigorúbb vizsgálat után vagy csekély eltéréseknek 
mutatkoztak, vagy száraz állapotbani lökéletlenségök miatt, ki-
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merítöleg meg nem határoztathattak. A különféle iratokban Kitai- 
bel új fajai is elésorolvák, mellyeknek példányai Herbáriumában 
nem találtatnak, mellyeket annálfogva szinte nem vehettünk te
kintetbe. Úgy szinte elmellöztük a más növénytudósok eddigelé 
kétes fajait is miként a fünemüek jegyzéke után „Kétes fajok“ 
czíme alatt olöadott függelékből láthatni.

Most következnek immár a két vagy több tartományokkal 
közös fünemüek, még pedig:

I. M a g y a r -  és Dal mát honnal  közös  fünemüek:

Avena sterilis meddő zab.
Piptatherum multiflorum sokvirágu kölesér.

II, Ma g y a r -  és Er dé l y o r s z á g g á  1 közös  fünemüek.

Avena alpestris
„ carpalhica 

Calamagrostis lanceolata 
Corynephorus canescens 
Danlhonia decumbens 
Festuca bromoides 

„ rubra
Poa lata 
Trisetum tenue III.

havasi zab. 
karpáti „
láncsás bugafény. 
szürke bugabur. 
lecsepült danthonön. 
szálkás csenkesz. 
vörös „
gindár perje. 
vékony kalászbog.

III. M a gy  a r o r s z á g s a B á n s á g g a l  k ö z ö s  f ü n e m ü e k .
Aegilops caudata

„ cylindrica 
Alopecurus fulvus 
Bromus commutatus 
Calamagrostis littorea 
Clymus crinitus 
Festuca ainethystina

„  heterophylla 
„  varia 

Hierochloe borealis 
Phleum Michelii 
Piptatherum paradoxom 
Sesleria albicans

hosszkalászu szemkecs- 
hengerded „ 
szögszinü ecsetpázsit, 
elváltozott rozsnok. 
tengerparti bugafény. 
hajas czimbor. 
szineváltó csenkesz. 
sertetövü „  
változó „ 
éjszaki pázsitka. 
borzas komócsin, 
különcz kölesér. 
fchérlő bibikra
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Triticum junceum
„ rigid um

káka búza. 
törékeny „

IV. D al ma t h  on és a B á n s á g g a l  k ö z ö s  f ü n e m ü e k .
Fesluca pubescens molyhos csenkesz.
Sesleria interrupta ritkás bibikra.

„  juncifolia szittyólevelö „
Triticum ciliatum szőrös búza.

V. D a l m á t h o n  és E r d é l y l y e l  k ö z ö s  f ü n e m ü e k .
Ammophila arundinacea nádképü homokdísz.
Festuca loliacea vadóczféle csenkesz.
Phalaris canadensis kanári polyvacsukk.

VI. Dalmát -  és Ho r v á t o r s z á g g a l  közös  fünemüek.
Andropogon strictus sugár fenyer.
Festuca rigida törékeny csenkesz.

VII. A Bánság  és Ho r v á t o r s z á g g a l  közös  fünemüek.
Aira tenera harmat nápicz
Festuca spadicea lorzsás csenkesz.

VIII. M a g y a r - H o r v á t o r s z á g  s a Bánságban  jő elő.  
Agrostris rupestris köszáli tippan.

IX. M a g y a r -  E r d é l y o i s z á g  s a Bánságban.
Crypsis alopecuroides pázsitos bajuszfű.

X. Da l mát -  Ho r v á t o r s z á g  s a Bánságban.  
Cynosurus echinalus tüskés czinczor.

XI. E r d é l y -  H o r v á t o r s z á g  s a B á n s á g b a n .
Festuca drymeja hegyi csenkesz.

XII. M a g y a r -  E r d é l y o r s z á g  s a B á n s á g b a n .
Avena planiculmis laposszálu zab.
Beckmannia cruciformis keresztes beckmanön.
Festuca vaginata hüvelyes csenkesz.
Melica altissima magas léhapót.
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Phalaris arnndinacea 
Phleum arenarium

„ Böhmeri 
Poa nemoralis

„  pilosa 
„  sudetica 

Trisetum flavescens

nádas polyvacsukk. 
homoki komócsin. 
Böhmer-féle „ 
ligeti perje.
szőrös „ 
pötyögős „ 
sárgálló kalászbog.

XIII. M a g y a r -  D a l m á i  hon  és  B á n s á g b a n .  
Danthonia calvcina csészés danthonön.

XIV. M a g y a r -  E r d é l y -  és H o r v á t o r s z á g b a n .

Stipa capillata kungorgó hajka.

XV. M a g y a r -  E r d é l y -  és D a l m á t o r s z á g b a n .
Hordeum pratense pázsit árpa.

XVI. H o r v á t -  E r d é l y o r s z á g  s a Bánságban .  
Festuca pumila apró csenkesz.

XVII. Ma g y a r -  E r d é l y -  H o r v á t o r s z á g  s a Bá n 
ságban.

Leersia oryzoides 
Hordeum maritimum 
Panicum ciliare 
Phleum asperum 
Sesleria coerulea

rizs durcza. 
tengeri árpa. 
szőrös muhar, 
érdes komócsin, 
kékellő bibikra.

XVIII. M a g y a r -  E r d é l y -  Da 1 m á t o r s z á g  s a B á n 
s á g b a n .

Lepturus pannonicus pannoniailepcsény.
XIX. M a g y a r -  E r d é l y -  H o r v á t -  s D a l m á t o r -

sz á gb an.
Sesleria disticha kétsoros bibikra.

XX. Azon fünemek nevei, mellyek Magyarország minden 
tartományaiban elterjedvék, haszinte nem mindenütt ugyanazon
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viszonyok közötl s azon számmal találtatnak is, az átalanos jegy
zékben dűlt belükkel nyomlatvák.

A magyarországi fünemüek helyviszonyairól itten elörebo- 
csálolt ujmntalások segélyével, az egyes tartományok fünemüi- 
nek flóráját mindenki rövid idő alatt összeállíthatja.

Most már a magyarhoni fünemüek számviszonyait mind egy
más között mind más családokkal egybevetve, még pedig ezt 
mind Magyarhon egyes tartományi, mind pedig Európa legne
vezetesebb rokon fő florájival, fejtegelendjiik ki. Önkényt érte
tik, hegy ezen számszerűid meghatározásokhoz és összehasonlítá
sokhoz, a fünemüek Kunth elve szerint hasonló elnevezésekre 
vitettek vissza s Magyarország olly vidékei és tartományai vá
lasztattak, mellyek legjobban meglévőn vizsgálva és leírva biz
tos támpontokat szolgáltaiénak. E tekintetből tehát a Kárpátok, 
Pozsony vidéke, Peslmegye, a Bánság, Dalmát- ésErdélyország 
flórájit választottuk. Ugyan ezen czélra fölhasználtunk minden 
előttünk ismeretes, azon munkákhoz tartozó pótlék tudósításokat 
mellyek az említett flórák különös kidolgozásának szentelve 
voltak.

A közönségesen miveit fünemüekkel egyetemben, mellyek 
egyébbiránt kivétel nélkül vadon is mindenütt teremnek az ország
ban, Magyarország 281 különböző fajt számlál a szóbani család
ból; és habár új fünemüek honunkbani fölfedezése, vagy a kétes 
fajok további vizsgálata és összehasonlítása következtében, ezen 
szám növekednék, vagy a fönnebbi jegyzékben önállóknak tartott 
fajok összeolvasztása által a 281 szám kevesbednék: mindazál- 
tal a számviszonyok kifejezői az egész flórával vagy fajdús csa
ládokkal olly csekély változást szenvednének, hogy az növény- 
földrajzi tekintetben figyelmet sem érdemel.

Ezen 281 faj közöl esik:
1. Dalmátország flórájára 161 faj.
2. A Bánságéra 155 —
3. Erdélyországéra 151 —
4. Pest-megyeére 130 —
5. Pozsony vidékére 106 —
6. A Kárpátokéra 98 —

Szembetűnő a fajok számát tekintve a megegyezés Magyar- 
ország 3 növenydús vidéki flórájában, t.i. a Bánság, Dalmát- s
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Erdélyországéban; még érdekesebbekké lesznek ezen számok 
ha azokat minden ezen vidékeken előjövő egyszíkiiekkel (Mo- 
nocotyledonen) összehasonlítjuk, mellyeknek szinte felét teszik 
a fünemüek, holott a leghíresebb növenytudósok véleménye sze
rint a fünemüek száma úgy van az egyszíküekéhöz átalában 
mint 1 =  4-hez.

A fünemüekbeni gazdagságot tekintve, az említett 3 vidék 
után következik Pest-vármegye, részint a talaj változatosságá
nál, részint pedig a fünemüeknek átalában kedvező mocsárokkal 
vegyes síkságánál fogva, ide járulván a futó homok és a szikes 
vidékek is, mellyek ritka és sajátságos fajokat szolgáltatnak. Ezen 
megyében a fünemüek V3 részét teszik az egyszíküeknek s épen 
Vi2-ed részét minden nyilvánnöszöknek (phanerogama).

A fünemüek tettleges számát tekintve kevésbé gazdagok 
ugyan a Kárpátok, mégis azott diszlö füvek 2/b részét teszik az egy- 
szíkűeknek s épen V* részét minden nyilvánnöszöknek.

A Pozsony vidékén tenyésző fünemüek épen a/5 részét te
szik az egyszíküeknek s épen 1/10 részét a nyilvánnöszöknek, 
melly utolsó számarány V» részre rug, ha a pozsonyi flórához 
számítjuk a Fertő tava környékének s a Lajthahegynek igen ér
dekes flóráját.

Miként már fölebb emli etett a bánsági fünemüek szinte fe
lét teszik az egyszikűek számának, vagy pontosabban valamivel 
többet mint 2/ó-öd részét; a nyilvánnöszök összes számához pe
dig épen úgy vannak, mint 1: 13-hoz.

Mi az erdélyi fünemüeket illeti, azon kellemes várako
zásban, hogy a Baumgärtner Flora Transilvanica-jáhozi adalé
kok és tudósítások jelentélyesek lesznek, minthogy annak kia- 
dóji egy egész kötetet Ígérnek, nem merem ezen növenydús or
szág fünemüit a nyilvánnöszök összes számával egybehasonlitani.

Ha már most Kunth szerint föltesszük, hogy az eddigelé is
meretes és leirt fünemüek száma 3500-ra rúg, akkor úgy van 
a magyarországi fünemüek száma a világ mind részében létező
kéhez, mint 1: 13-hoz. — Minthogy már a leghíresebb növeny- 
geographusok fölteszik, hogy nagy, összefüggő tartományokban 
a talaj és éghajlat jelentékes változékonysága mellett úgy van a 
fünemüek száma a többi növények összes számához mint 1: 22 
vagy 23-lioz, vagy a nyilvánnöszökéhez mint 1: 12-höz: ez 
esetben a magyarországi növények összes száma 6000-re rúgna
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a nyilvánnöszőké pedig 3'100 fajra, és én legkevésbé sem két
kedem, hogy kivált a lopvanőszők szorgos kutatása és gyűjtése 
mellett ezen számot ki lehetne állítani, annyival inkább, mivel én 
eddigelé kedves hazámban már 5000 fajt számítoltam föl és is
merek.

A magyarországi fűneműek úgy vannak a honi egyszikű
ek hez, mint 2: 5-höz.

Hátra van még, hogy a honi fűneműek számát a német- 
frank- angol- s olaszhoniakéval haszonlitsuk össze, mert a rop
pant terjedelmű, s nem természetesen hátározott s igen különbö
ző flórákból álló Oroszhoni tudományosan nem lehet összeha
sonlítani.

Egész Német- és Schweizhon, hova Steudel, Koch, Rei
chenbach és Fingerhut Istriát, a magyar tengerpartot, Vegtia és 
Cherso szigeteket is befoglalák, számít kerek számmal 2'10 füne- 
műt s 700 egyszikűt, inelly utolsók tehát alig tesznek há
rom annyit mint a fűneműek; Magyarország ekként fölülmúlja 
Német- és Schweizhont, a fajok tettleges számát tekintve % rész
szel. Minthogy ugyanazon kiterjedésben kerek számmal 3200 
nyilvánnösző számitatik: úgy vannak a német- és schweiz- 
honi fűneműek a nyilvánnőszök összes flórájához mint 1: 13-Iioz, 
vagy szigorúbban mint 2 : 27-hez.

Nagybritanniában Irrhonnal együtt 130fűnemű, 375 egy
szikű s 1500 nyilvánnösző számitatik, mint vadon termő, 
s ekként az angol fűneműek úgy vannak az egyszíkííekhez, mint 
1 : 3-hoz, a nyilvánnőszökhöz pedig mint 1 ; 13-lioz.

A növenydús s az európai tartományok közöli legtermé
szetesebben határozott Frankhon 300 fünemű, 850 egyszikű s 
'1000 nyilvánnösző növényt számlál, és igy számarányuk úgy 
van mint 1: 3-hoz és 1: 13-hoz.

A növenygazdagságot tekintve az olaszhoni flóra A'agy épen 
nincs hátrább a frankhoninál, vagy miként a fűneműek eddig is
meretes számából,melly 310 fajt teszen, követköztetni lehet, az 
olaszhoni flóra leggazdagabb s legváltozatosabb Európában.

Végre még összehasonlítjuk a magyarhoni fünemüeket a 
külföldével fajaikra nézve, hogy hitessék, mellyek tulajdonai Ma- 
gyaroszágnak s mellyek közösek más s különösen mellyik tar
tománnyal. Hogy ne kellessék számtalan neveket ismételve elő
sorolni, a magyarhoni fűneműek átalános jegyzékét haszuáltnk

11
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arra, hogy ezen viszonyokat átlekinlhetőkké legyük, a midőn min 
den faj szerzőjének neve mellé azon tartományok deák nevei
nek kezdő betűjét is odafüggesztettük, inellyekben ugyanazon nö
vény szinte vadon terem; a mívelt fünemüekre nem voltunk te
kintettel. Az I. betű tehát jelenti Olasz-, A. angol-, G. Frank- 
GH. Német- és Schweizhont. A némethoni flórából mind azon 
növények kirekesztettek, mellyek Istriából, a magyar tenger
partról s a Cherso és Vegliaszigetekből vétettek föl abba, szinte 
igy kizárattak a frankhoni flórából Corsica fűneműi, — mint a 
melly sziget temészetesen Olaszhonhoz számítandó- s az olasz
honi flórához csatollattak.

Hátra volna még némellyeket a honi fűneműek terméshe
lyéről megemlíteni, de e tekintetben utasítom tisztelt olvasóimat, 
a magyarországi fűneműek legközelebb magyar nyelven megje
lenendő leiratára, melly egyszersmind első osztályát képezendi 
Magyarország rég óhajtva várt flórájának. Ha valamelly magyar 
növény tudós előtt ismeretes volna olly fűfaj, melly az itteni jegy
zékből hiányzanék s Magyarhon űj növenypolgára gyanánt te
kintendő volna, kéri azt ezen értekezés szerzője, terméshelyével 
és nevével jelölve, még pedig ha lehetséges egy szárított pél
dány kíséretében magának megküldetni, hogy ezen fölfedezés a 
magyarországi fűneműek leiratába fölvétethessék, s ekként a 
szóbani munka a tökélyt megközelítőleg kiállítathassák.

Be nem rekeszthetem ezen értekezésemet a nélkül, hogy a 
fáradhatlan, éleselméjű növenytudósnak, Müller Bernät pesti 
gyógyszerész és ügyfél urnák nyilvános köszönetét ne szavaz
zak a novenyjegyzékek fáradalmas készítéséért. Minthogy ezen 
jegyzékekhez minden eddigelé ismeretes nyomtatott és nyomta- 
tatlan források fölhasználtattak, azok segélyével lehetséges lesz 
az eddig ismeretes magyar flóra áttekinietét megnyerni. Ma
gyarország egyes vidékeinek flóráji is tetemes pótlék adatokat 
nyertek azon utazások által, mellyeket Müller Magyarország kü
lönféle vidékein tett, s mellyek alkalmával számos növényeket, 
leirt. És most búcsút veszek barátságos és engedékeny olvasó
imtól azon Ígérettel, hogy ha ezen értekezés kedvezéssel fogad- 
tatik, ezt nem sokára hasonló dolgozatok követendik a magyar
országi palka- és szittyónemüekről.
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AZ EURÓPAI TÖRÖKBIRODALOMBAN, EGYSZERSMIND 
NEHÁNY A KÖZBEN ÚJDONNAT FÖLFEDEZETT 

ÁLLATNAK LEÍRÁSA.

D r. F R I V A L D § Z K 1  I H R É T I L .

(I. II. Hí. Táblával.)

11a a természettudományok terjedelmes mezején futólagos 
szemlét tartunk, s anyaföldünknek eddigelé immár feszített szor
galommal napfényre került tenger tárgyait kellő figyelemre mél
tatjuk: mi hamar meg kell győződnünk, hogy alig van már a föld
nek olly zuga, melly természettudományilag többé kevésbé kiku
tatva nem volna. Á ki Európa tudományos életére egy pilla
natot vetni nem sajnál, öröm látnia,miként a koronként fejledező 
tudományossággal átalában a természetvizsgálat mintegy karölt
ve terjedvén nyugotról kelet felé, útjában édes hazánk keblében 
is sátort üte magának: bárha a tudományok üdvös világárasztó 
szövétnekét fájdalom! épen hazánk határai egy ideig föltartóz— 
látni, s mintegy korlátozni látszának. Azonban valamint minden 
folyamat a nagy természetben pontos következetséggel jár le 
stádiumain, úgy az átalános szellemi kifejlődés, és tökéletesből és 
olly változbatatlan törvényeken alapszik, mellyek haladási irányát 
semmi külkorlátok megzavarni vagy gátolni nem képesek.

Európa végső délkeleti része a tágas Törökbirodalom még 
a közelebb lefolyt évtized előtt teljeséggel nem részesült szaka-
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dalian tanulságos természettudományi vizsgálatokban; mert ha 
azon észleleteket mellyeket, Buxbau Slambul vidékén a növé
nyek érdekében, Marsigly pedig a Duna folyam mentében teltek, 
leszámitjuk, alig marad mi egyébb fenn, kivévén nehány futári 
sebességgel átsuhant utazó jegyzékét, mint nagy részben ezen 
ország akkori káros politikai szerkezetének követközménye; kö
zelebbi időkben azonban az országos viszonyok a haladás győ
zelmes szellemének itt is szinte meghódolván, örvendetes ajkai
mul szolgáltak odajárulnom, hogy a sulyegyen Európára néz
ve e tekintetben egy új lépéssel megközelítve, s az érezhető nagy 
hézag csak némikép is ki legyen egyenlítve. Minekutána egy 
részről Magyarország a hozzácsatolt részekkel, nem különben 
Olasz-, s Görögország a jóniai szigetekkel, más részről délkeleti 
Oroszország, nevezetesen Tauria egész a fekete tengerpartokig 
természettudományilag meglehetősen ki valának puhatolva: Eu
rópára nézve csupán ezen vidék vala még a tapasztalati termé
szettudományok körében azon hiányzó lánczszem, melly által 
azoknak mértéke végkép kiegészítendő vala.

A természettudományok e sürgető igényeinek némikép 
megfelelni óhajtván, különben is a szomszédság jogai s köte
lességei által buzdítalva, eltökélém magamat csekély erőmhöz ké
pest a nagy föladatot megkísérteni; mivel pedig szerencsém nem 
engedé, mint ohajtám e tervet a hely szinén személyes jelenlé
tem mellett foganatosítani, több évvel ez előtt tulajdon költsége
men tudományos készültségü egyéneket küldék az Ozmánbiro
dalom belsejébe, kik természettudományi kutatásaikat már1833- 
ban megkezdvén, azokat a török föld külön vidékein a jelen ideig 
csaknem szakadatlanul folytatók, — és pedig olíy kedvező ered
ménynyel, hogy a vállalkozók szilárd kitürésének mind Európa 
flóráját és faunáját több jeles s egészen új fajokkal gazdagítani, 
mind számos érdekes adatokat, kivált a természeti tárgyak geo- 
graphiai elosztása érdekében előidézni, sikerült légyen. Ezen uta
zási eredményekre némi részben a magyar tudós társaság év
könyvei 2-dik, 3-dik, és 4-dik kötetében, úgy néhány külföldi 
folyóiratokban s rendszeres munkákban, el nem mulasztóm már 
eddigelé is figyelmeztetni az érdekelteket — az egészet azon
ban, mihelyt a környülmények engedik, ezután szándékom köz
re bocsátani. Jelen értekezésem folytában 1) ezen természettu
dományi utaztatás összes s átalános vázlatát adni, 2) legújabban
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Kréta szigetére utasított küldöttségem némelly újdonságait közle
ni szándékom.

1. Az u ta z á s  e re d m é n y e in ek  rö v id  v á z la ta .

Minthogy a kitűzött utazás pályaterén a török földön, az 
érdekes, s a lemúlt évtizedben political események következté
ben újabb hírre kapott Balkán hegyei természettudományilagmeg- 
vizsgálva mindeddig nem valának: első helyéül küldötteim vizs
gálódásinak mindenek előtt ezen hegylánczolatot jelölém k i; en
nek követköztében 1833-ban két segédem Rumelia Szlivno (Se- 
limno) nevű városában az ottani orosz consul védelme alatt meg
telepedvén, a Haemus déli s éjszaki vidékeit szorgalmatosán ku- 
taták, s azon nyár lefolyta alatt fáradozásaik olly szép gyümöl
csének örvendettek, hogy nehány madarakon, hüllőkön, földi s 
s édesvízi csigákon kívül, nevezetesen 600 növény, és mintegy 
1200 külön rendű robarfajnál többet gyűjlenének össze, melly 
gyűjteménynek érdekét nem csak számos európai ritkaságok, de 
valódi új fajok is szerfelett emelik. Említést érdemel a növé
nyek között különösen: az aprólevelű borbója (Berberis micro- 
phylla Rochl.), szói nyasan-hasadt-levelü csukóka (Scutellaria pin- 
nalifida Rochl.), kacsatlan bükköny (Lathyrus inermis Rochl.), 
répás csiikiilló (Centaurea napulifera Rochl.), chiosi és fiizlevelu 
kacskanyak (Ajuga chia, et salicifolia Schreber.) s.a. t. A roba- 
rak közöl: a változékony és zömök futoncz (Carabus versicolor, 
et thorosus, Friv:) , legyezős holagány (Malachius ílabellatusFr:), 
toros ráyoly (Xyletinus thoracicus F r : ) ,  bordás csalya (Rhizo- 
tragus costulatus Fr.), rum éliai szipoly (Anisoplia rumeliaca F r:) , 
török csápiker (Pausus turcicus Fr:), ékes tiyüzse (Mylabris decora 
F r :), tünetes féhnezü (Sitaris spectabilis Fr:), balkáni zenész (Saper- 
da balcanica F r:) s. a.t. A pikkelyes-röpűk közöl: zefir topor
tyán (Lycaena zephyrus F r :) ,  tetszös szindísz (Euprepia placida 
F r :) , hintett gubancz (Orthosia rorida Fr:), tauriainapiász (Ile- 
liotis taurica Treits.j,Uránia síigarász (Acontia urania Fr:) s.a.t. 
A földi-csigák közöl egészen új balkáni fajok: csempe biga, (He
lix girva Fr:), koczkéis, és kovásd zárász (Clausilia fritillaria et 
silacea F r:). Átalán véve a Balkán vidékének természet-tárgyi 
gazdagsága flórára, és faunára nézve szembetűnő, a nélkül azon
ban, hogy állilani lehetne, miszerint Európa más tartományaira
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nézve egészen különnemű, s a melly szempontból inkább érdekli 
a természetbúvár figyelmét az abban áll, a mennyiben itt más távol 
eső tartományok; sőt külön éghajlatok sajálaira is bukkan hellyel 
hellyel a vizsgáló; így például küldöllim a csápiker nemét, melly 
eddigelé csak Amerikában s déli Afrikában találtatott, a Balkán 
déli oldalán nem kis álmélkodásunkra szinte fölfedezték. — A 
bont a portát (Dermestes dimidiatus. Schönherr.) eddigelé Siberia 
sajálát, a tauriai orzonyl (Procerus tauricus Pali.), kaukázi szalagányt 
(Zonitis caucasica Pallas.), tatár famászl (Callidium talaricum Par.) 
déli Olaszország honosaival a hetruri likkadékkal, (Ophonus et- 
ruscus Schönh:); sár dini ai szeper (Pryslonichus sardeus Dahl) és 
sima turásszal [Scariles laevigatusFabr.) ugyanazon egy vidéken 
gyűjtötték.Balkán flórája s faunája leginkább déli Oroszországéval, 
Krimm vagy Tauriaéval egyezik meg, kevésbé Görögországéval 
és a hegyes Bánságéval.

1834-ben küldötteim állomásuk fő pontjául Philipopoly 
vidékét választék — innét nagy-úri fermánnal ellátva bátrab
ban mozoghatván, távolabb vidékekre is kikirándulának, meg
járták a Despoto, Rodope, Rilo, s Sfanimák hegység lánczolalait, 
Szamukovkies, tágas, és viránydús völgyét. Milly érdekes ered
ményekre vezetének ezen kirándulások, kitetszik onnét, hogy 
azon nyár végével a növények szama már 1;000 külön fajra 
emelkedett, mellyek közt nem csak több új faj, hanem mi Euró
pa flórájára nézve ritka tünemény; egy egészen új nem is talál— 
taték; ezen új növenynemet igen tisztelt s nagy érdemű tanítóm
nak néhai Haberle Károly magyar kir. egyetemi tanárnak mara
dandó emlékéül; rodopei Haberlea névvel üdvözlöttem. Az em
lített hegylánczolalon; s a Maricza folyó mentében, valamint dél
keletre a Drinápoly felé elnyúló lapályon más nevezetes növé
nyeken kívül következendő újdonságok lőnek föltalálva: hegyes- 
levelii, és merevény csöbör, (Acynos acuminatuS; et ereetus F riv :) 
Sándor-féle tor fii (Rotboellia Sánd orii F r:); száll ás szing allér (Bu- 
pleurum apiculatumFr.), rum éli ai benge (Rhamnus rumeliacus Fr:); 
Rochel-féle kőmag (Lithospermum Rochelii Fr.), sallangós sikkantyú 
(Scabiosa triniaefolia F r:); érdes büdör (Ferula hispida Fr:);Ä7z- 
táng kákics (Chondrilla intybacea Fr f),magas sziléne (Silene ex- 
altata Fr.), röuidlevelü szegfű (Dianthus brevifolius Fr.) Sadler-féle 
czikláz (Geum Sadleri F r :) ,  rodopei Unka (Hypericum rodopae- 
um Fr:); konyuló hölgyömül (Hieracium cernuum Fr:), tömöttzi-
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zifü (ziziphora compacta F r:), öves zsurló (Equisetum zonatum 
Fr:) s.a. t .  Az állatok országából, nevezetesen a madarak sere
géből néhány érdekesebb fajok lőnek összeszerezve, így például: 
a síivé pacsirta, (a laud a calandra L.) a csipegö,és czirló sármány, 
(Emberizacia, et cirlusL.),/i«ü«s/ csalogány (Accentor alpinus L.) 
a kaczagó galambnak válfaja, mellyetnémellyek a házi kaczagó ga
lamb eredeti fajának tartanak, reztiek túzok (Otis tetraxL.), kiska
ra (Carbo pygmaeus Pallas). A hüllők közöl a többi közt föltű
nő nagyságú káspi, és koczkás sikló. Robarakra nézve ezen vi
déket szinte gazdagnak lehet modani; itt tenyészik azon ékes szí
nezetű új napiász, mellyet Treitschke Fridrik az európai pillan
gók rendszeres leírása jeles szerzőjének, e részben tett fáradozá
saimat elösmeröleg Heliotis Frivaldszkyi névvel tetszett fölruház
ni; továbbá az új nöszded toportyán (Lycaena eroides F r:), bal
káni pohők (Gasteropacha balcanica F r :), ha.lv látony (Saturnia 
coecigena Hüb.), kese sávoncz (Cleophana lintea Freyerj,sárgálló 
biczer (Scardia auranciella F r:). A röpfyüsök rendéből hasonló
kép több új fajjal szaporodott ismét az európai fauna, névszerinti 
despoti czingotány (Cicindela despotensis F r:), vonalló gyorsod 
(Cymindis sublineata F r :) ,  széleske holdarcz (Molops dilalalus 
F r :) ,  keleti szökcsér (Elater őrientalis F r :) ,  göröngyöscsalya 
(Rhizotrogus torulosus Fr:), berzedt táplálsz (Boletophagus squar- 
rosus Fr:), szőrös bujka (Laena pilosaFr.), Füle-féle bajnok (Helops 
Fülei F r: egyik küldöttem emlékére nevezve) szerecsen bajnok 
(Helops maurus Fr.), közi A^^(LiparusintermediusFr.), szigetes 
izmócz (Dorcadion inclusion Klug.), s .a.t. Az itteni héjas puhá- 
ny okból mint új ,  vagy jelesebb fajok említhetők: philipopolyi, 
és rum éli ai bige (Helix Philibensis Fr. et Rumeliaca Rossmäs.), 
csat (írd és bakosa babár (Púppá seductilis Ziegler, et microtra- 
gus Parts .~)^vézna és Fi ivaldszky-féle zárász (Clausilia macilenta, et 
Frivaldszkyaua Rossmass). Ezen év végével a törökországi ro- 
barfajok száma már 1500-ra ment.

Minekutána küldötteim két évi mulatósuk közben a török nyelv 
és szokásokkal mind inkább megbarátkoztak, Philipopoly városát 
odahagyván, 1835-ben a vidék legmagasabb hegyei közé Kar
lova helységébe vonultak, hol, ámbár az idő e nyáron vállala
tuknak igen mostohán szolgált, kikeletiül késő őszig megfeszített 
szorgalommal folytatók vizsgálati kirándulásaikat. Itt lévén leg-
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először alkalmuk a rumeliai havasoknak flóráját s faunáját meg
tekinteni , megmászták a Kudzsu Balkán, és az 5000 Iából túl
haladó Kalofir ésKazanlik havasok tetejét több ízben s fáradozá
suk szép eredményét még azon évben Pestre szálilollák. Karlova 
vidékét állat- és növenydúsabbnak találták ölt, mint előbbi két 
évi tartózkodásuk helyeit, s a számos ritkább, de ösmérelestár
gyakon kívül nem hiányzottak a flóra és fauna körében új föl— 
födözések sem, ide tartoznak a növényekből: a terepéi, levelii czicz- 
hóró(Achillea grandifoliaFr), kőtör homokhur (Arenaria saxifraga 
Fr.), nyúlánk zápócza (Astrantia elalior Fr.), dárdácskás földike 
(Bulbccodium hastulatum F r.), szöszös és terjedt csengetyiike 
(Campanula lanata etexpansaFriv.), karlovai csiikiillö (Cenlaurea 
Carlovensis F r.), moesiai és sugár madárhúr (Cerastium moesi- 
acum et rectum Friv .), telelő sáfrány (Crocus hybernus Friv.), 
szirti (iítej (Euphorbia rupestris F riv .), török kimkor (Heliotro- 
pium turcicum Friv.), legszőrösebb, és kocsánlalan hölgyömül 
(Bieracium pilosissimum, etsessiliflorum Fr.), fekete füzérii sziltyó 
(Juncus melanocepbalus Fr.), gyapjas bükköny (Lathyrus villosus 
F.), Benyiczky-féle pimpó (Potentilla Beny ilzkyi F ) ,  Nendlvich-fiéle 
szironlák (Ranunculus Nendtvicbii), májusi Iákajak (Scrofularia 
majális F r.), ozmán ?iadálytö (Symphytum ottomanum F r.), ékes 
démutka (Thymus comptus Fr.). — A robarakból: a gyászos 
színdísz (Euprepia melana F r.), terpetin csalyéig (Liparis tere- 
binthi Fr.), inas czobony (Symira tendinosa Fr.), vereslö naphisz 
(Heliotis incarnata Fr.), rokon nyujtovámy (Procrustes vicinus Fr.), 
vermes futoncz (Carabus cavernosus F r.), csillámló röpér (Pte- 
roslichus fulgens Fr.), ozmán, és pozdor pompáig (Buprestris ot- 
tomana et scorzonerae Fr.), Hinke-féle szökcsér (Elater Hinkei Fr. 
másik küldöttem emlékére nevezve),líunze-féletiilöh fiirt (Ceroco- 
ma Kunzei Fr.), dereskarcs (StenoslomaincanaFr.), avultés ormós 
érdöcz (Myniops obsolelus, et carinatus Fr.), keleti nyulár (Tany- 
meelius orientalis Fr.), szalagos nyirócza (Psalidium villalum Fr.), 
Sturm-féle izmócz (Dorcadion Sturmii Fr.)sat. A z l8 3 5 -k i nyár 
végével a növényfajok száma mintegy 1650-re, a robaraké pedig 
1500-ra szaporodott.

1836-ban a török birodalom déli része, nevezetesen Ma
cedonia, Salonik ésHorliát vidéke lön az évi vizsgálódások szín
helye. Hortiát főállomások helyéről küldötteim a környékei min- v 
den irányban gondosan kikutatták, kirándultak a sedesi nagy ló
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hoz, a Vardár folyó partjaira, Iíöröcskő, Kolákia és Lángássa 
vidékére, míg végre a földközi tenger félszigetén tornyosodó, s 
több tekintetben érdekes Szent-hegyet is (monte Santo) meglá
togatók. Itt azonnal észrevehető volt a természetnemüeken azon 
különbség, mellyet a melegebb éghajlat és a tengerparti levegő 
okoz, mi kivált a növényeken, és az állatok alsóbb seregein tűnt 
föl. Az olajfa, gyapotcserje, és keleti lagyma (sesamum), de ki
vált a két első e vidéken nagyobb téreket boriinak el. Álalában 
az itteni flóra észrevehetőleg eltér a balkánitól, az erdők itt nagy
részt magyal- és kermes-termö tölgyesekből állanak, a cserjék 
közt már a délibb babér, myrtus, fige, rozmaring,'torokrojt (ne- 
rium) vadon tenyésznek; a növényzet délkeleti bélyegét a tüskés- 
nemüek, a bóka (astragalus) és nyűlárnyék (asparagus) néhány 
itt tenyésző fajai képviselik, mirenézve az itteni növényzet Gö
rög- és déli Olaszország flórájához igen hasonlít. Beljebb azonban 
Macedonia hegyei, s bérczei közölt inkább kitűnt e vidéknek is 
sajátsága, hol olly tárgyak kerültek elő,mellyek eddigelé vagy 
csak kevésbé, vagy épen nem valónak ösmeretesek. Ezek rova
tába tartoznak a növényekből: a csöviréigú müge (Asperula tu - 
biflora Fr.), sima zab (Avena glabrescens Ft. \  sárgálló berteroa 
(Berteroa luteola Fr), thessaliai csükilllö (Centaurea thessalonica 
Fr.), leplekes fűlej (Euphorbia pubigera Fr.), kétes rekettye (Ge
nista incerta Fr.), csillagcsás hunnyász (Stachys stelulata Fr.), zöl- 
dellö démutka (Thymus glaucus Fr.), csakkör kákics (Chondrilla 
prenanthoides Fr.), tekercs monlika (Anthemis contorta Fr.), vör- 
hönyeges szaka (Sedum ferrugineum Fr.). — Az állatok orszá
gából, nevezetesen a madarak seregéből, mint érdekeseket lehet 
itt megemlíteni: a szőke keselyűt (Yultur fulvus Briss.), sárgakar- 
mú vércséi (Falco cenchris Frisch.), gatyás csmikot (S[v\x dasy- 
pus Becks.), kék rigót (Turdus cyaneus Gmel.), Temminck part- 
iraméit (Tringa Temminckii. Leisl.). A hüllők osztályából több ne
vezetes faj tartózkodik e vidéken, igy: a Pallas-féle éüláb (Pseu- 
dopus Pallasii Cuvi.), csaléírd, sárgazöldes, párduczos, patkesjegyű 
sikló (Coluber fallax Fleisch., viridiflavus W agl., leopardinus 
Wagl., hypocrepis L .) , jómai vakaz (Typhlops jonicus Fitz.), 
közönséges tüske fark (Stellio vulgáris Schinz.), gyűrűs böfykúj 
(Gonyodactylus annulatus Fitz),Merreln fiirege (Podarcis Merretnii 
Schinlz.), Michachelis gyík (Lacerla Michachelisii Fitz.). — Halak
ból ámbár csak csekély számmal gyűjtöttek, mégis 3 új mace
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dóniai faj örvendeztető meg bennünket, mellyekct európaszerlo 
híres haltudós a bécsi muzeum rendes őre Heckel úr határozott és 
nevezett el: az egyik a buksi kárász (Carassius bucephaluseck.), 
a másik Frwaldszky-féle gobancz (Gobius Frivaldszky Heck.), 
a harmadik a sötétarczű durda (Abramis melanops Heck.). A már 
ösmért, de jelesebbek közé tartoznak az itten talált halakból: a 
magyar-ponty (Cyprinus hungaricus Heck.), a kerekpikkelyü 
márna (Barbus cyclolepis Heck.) és a félholdas gobancz (Gobius 
semilunatus Heck.). — A robaraknak e vidéken ugyan nagy 
bőségét találák, de aránylag kevésbé sajátságos neműek való
nak mint a balkániak; inkább megegyezvén azok a constanliná- 
polyi és görögországi fajokkal. Az idevaló ritkább fajok közé 
sorolhatni: a koczkás busókot (Hesperia tesselum Ochs.), déli 
Oroszország sajátát; a görög futonczot (Carabus graecus Dej.), 
Fayard pattog ár yt (Brachynus Bayardi Solier), görög nyvj’ocányt 
(Procrustes graecus Dej.), kék tagonczot (Ditomus coerufeus Dej.), 
i ejeán mérvét^Epomis Dejeanii Sal.)s több bozont (amphycoma) 
fajt, mellyek Görögországgal is közösek. Új fajokból itten kö- 
vetkezendökhöz jutottunk: kaczér futoncz (Carabus salax Fr.), 
lapított lapócsa (Platymra depressa Fr.^füige pompáiig (Bupres- 
tis velox Fr.), hason tátalék (Clerus concinnus Fr.), ásó fegyész 
(Armidaeus fossor F r .) , feketecsápu lábasugár (Leptopus nigro- 
flabellátus Fr.), kétszínű bozont (Amphycoma bicolor Ft.),parányi 
sötény (Zophosis pusila Fr.), irhaféle tüsköny (Akis alutacea Fr.), 
piczi bujka (Laena pygmaea F r.), macedóniai mezőny (Pedinus 
macedonicus Fr.), vörhönyös rejtöcz (Crvpticus ferrugineus Fr.), 
török myiizse (Mylabris turcica Fr.), csótáros izgoncz (Lytta pha- 
lerata Fr.), érczes, és kétbordás fogor (Othyorhinclms metalliger 
et bicostatus Fr.), likacsos nyirócza (Psallidium fossulatum Fr.), 
fehérpontú sage (Omias leuconotus Fr.) moesiai faméisz (Calli- 
dium moesiacum Fr.), toros lágyacz (Malacosoma thoracica Fr.). 
— A pikkelyröpüek családjából egy ékes színezetű nappali pil
langó födöztelett itt föl, mellyet egy igen érdemes robarósz ne
vére Gruner-féle virmának (Anthocaris Gruneri) neveztem. Végre 
a macedóniai gazdag faunát még néhány új földi csigafajok fölfö— 
dezése által is szaporítottuk, ide számítható a szenlhegyi ehö (Bu- 
limus Alhensis Fr.), thessaloniki, sajajku, macedóniai és kéllaréjú 
zéirász (Clausilia thcssalonica Fr., tenuilabris Ross, macedoniaca 
et bicrislala Fr.).



Egybehasonlítván ezen lermészelludományi küldöttség négy 
évi működésének eredményét, kiviláglik,hogy ez növény- és állat
tani tekintetben más illynemü vállalatok mellett nemcsak becsü
lettel megállhat, de átalában a fajok számára, kivált pedig az 
újdonat fölfedezettekére nézve gazdag is ; a maga nemében; így 
például a frank kormány természettudományi küldöttségének 
Bory de Saint Vincent igazgatása alatt működött növénytani osz
tálya háromévi vizsgálódása folytábanMorea és Görögországban 
1,300 nyilvánnöszö növényfajon tűi nem volt képes összegyűj
teni, holott küldötteim a Balkán hegylánczolatán és Macedóniában 
1,900 fajnál többet szerezlek; ugyanazon frank expediliónak 
robarászi osztálya, Brülle űr fölügy elése alatt 880 fajnál többre 
nem vitte az összes robarak számát; küldötteimnek pedig a már 
többször nevezett vidéken 2000 fajnál is többet sikerült fölta
lálni. És így áttekintvén az űlazók ezen négy évi; még egészen 
vizsgálatlan földön tett fáradozásaik összes eredményét, el lehet 
mondani: hogy a zsákmány a tárgyak számára nézve gazdag, a 
ritkább; vagy űj fajokra nézve jóformán kielégítő, átalában pe
dig a természettudományok körére nézve annyival inkább érde
kes; minthogy a gyűjtött természettudományi adatok egyenesen 
Európa szorosabb ösmeretére szolgálnak.

Be lön illy móddal a török birodalom fölhordotl vidékein az 
érintett természettudományi kutatás végezve, de hátra volt még 
a birodalom legkeletibb és legdélibb része; ezt szinte megvizs- 
gállatandó, 1841-ben ismétűj küldöttséget rendeztem elConstan- 
tinápoly vidékére. Ezen űj küldöttség a török főváros környékin 
eleve két évig fürkészvén; később 1843-ban az európai török 
birodalom szélső déli pontjára, Kréta szigetére terjeszté ki ter
mészettudományi munkásságát. Itt a küldöttség 1845-dik tava
száig mulatván Smyrnán keresztül ismét Constanlinápolyba tért 
vissza, innét a bythiniai Olympus igen érdekes és természetne- 
műekben kitünöleg gazdag vidékére fordítá gondjait. E ponton 
folyó év September végéig folytonosan működött, mig végre föl
adatát bevégezvén, ismét Byzanczon keresztül e napokban a gyűj
tött tárgyakkal együtt szerencsésen Pestre érkezett.

Ezen második küldüttségi korszak, melly 1841-től 1845-ig 
öt éven át egy búzámban tartott, eredményei érdekességére nézve, 
ámbár e vidéken már több külföldi természelbűvár mcgfordűlt, 
az élőbbemnél semmivel nem áll hátrább; minthogy azonban rész-
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leles taglalásba Jelenleg bocsátkoznom az idő rövidsége nem en
gedi, ez ízben csak azon főpontokat jelöljük ki, mellyek tárgya
ikra nézve legérdekesebbek.

Constantinápoly kies vidéke mind növényekre, mind az 
apróbb állatok osztályára nézve kitűnő figyelmet érdemel, bárha 
új fajok az előadott oknál fogva már csak gyéren találkoznak. 
Mind a két természetország itt már határozott keleti typust mu
tat. A Bosphorus és Feketetenger partjai annyira telvék a leg
különfélébb vízi madarakkal, hogy egészen rendszerint való do
log a közeli házak tetején is tarka csoportozalit látni letele
pedő különféle alakzaté szárnyasoknak. A szennyes keselyű (Ca- 
tarctes percnopterusL.) igen gyakran megfordul a magasabb épü
letek födélormóin, onnét ádázán szimatolva a hullák szellőző 
bűzét. Robarakban szinte bővölködik e vidék; itt tenyészik a 
pikkely-röpük családjából a jeles Aleclo estiepe (Deilephila Alecto 
L.), az ozmán'és ncszded toportyán (Lycaena otlcmanus, et ero- 
ides, F riv .), Roxelana piileng (Hyparchia Roxelana Fab.), al- 
konyi viráisz (Anthophila vespertina Treits.), terpetin csalyág (Li- 
paris terebinthi Fr.) sat. A robarak közöl az arszlán fejend (Ce- 
phalotes nobilis Dej.), ozmán pompáiig (Buprestis oltomana Fr.), 
Iáik ás puhar (Cantharis pupillata F r.), balkáni, és Zavadzky-féle 
zenész (Saperda balcanica, et ZavadzkyiFr.),ZMmó/ és Des fon
tain-féle bíboros (Purpuricenus dalmalinus St. Desfontainii Fr.) és 
nehány bozontfajok. Szorosan vett újdonságok csekély számmal 
voltak találhatók, névszerint: a deli toportyán (Lycaena bellis 
F r .) , halvány csallang (Calocala Iangvida Fr.), karmazsin hola- 
gány (Malachius coccineus Fr.), ragyogó csajra (Scarabaeus ful- 
gens Fr.), gömbölyű fogor (Othyorinchus rotundatus F r.), byzan- 
czi izmócz (Dorcadion Byzantinum Fr.), Nogel-féle és jeles famász 
(Callidium Nogeli, et insigne Fr.), teknőspaizsna (Cassida teslu- 
do Fr.). Az édesvízi és földi csigák közöl, mint nevezetesebb fajo
kat említhetjük a zebra és Turnefort-féle ehöt (Bulimus Zebra, et 
Turnefortianus Oliv.), seres ó«/w%/(Melanopsis praerosa L.) és 
algíri bigéit (Helix algira Drap.). Különben minthogy ezen vidék 
nevezetességeinek bővebb leírását más helyre tartom föl, ez úttal 
folytatólag küldötteim nyomát követvén, egyenest Kréta szige
tének rövid szemléletére átmehetünk.

A nevezett igen érdekes sziget Európának végső délkeleti 
halárát képezvén, azon helyen áll, hol Európa, Ázsia és Afrika
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halárai egymást érintik. Kül idomának a rajta elágazó számos 
hegylánczolatok kitűnő érdeket kölcsönöznek, mellyek közöl 
azonban a leghalályosabb benyomás a szigetnek csaknem közepén 
havasi magosságra meredezö Ida vagy Psyloritit illeti. A mere
dek, kopár, s többnyire erdötlen mészalkatú hegyek már messzi
ről fehérlenek a láthatáron, miért is közönségesen fehér hegyek
nek neveztetnek. Míg az allyasban terepélyes agg olajfa- és ha
talmas platánerdök terülnek el, a bérezek oldalait hellyel hellyel 
kisebb vigály csoportozatú cyprusfák díszítik, csak nagy ritkán 
tűnvén föl apróbb foltokban csekély tölgyes és magyalerdők 
részletei. A déli csemegék: a narancs, czitrom, fige, szentjános
kenyér, gránát-alma a szabadban önkényt nagymennyiségben te
nyésznek; a szőlő pedig vadon s művelve egyiránt meglehetős tért 
elborítva, a legízletesebb gerezdekkel, s a legnemesebb borral 
látja el a sziget lakosit. Kerítésül többnyire magas kaktuszok és 
tüskés aloék szolgálnak. A torokrojt (nerium), rozmaring, zsálya, 
levendula, myrlus, pisztacia a sziget közönséges csemetéihez 
tartoznak. Mint fönebb érintém, küldötteim 1843-dik év tavaszán 
Krétába érkezvén, miután Kanea városában megtelepedtek, on
nét ugyan minden irányban tevék kutatási kirándulásaikat, leg
többször látogaták meg azonban a növenydús s közel eső Sphakia 
hegylánczolatát, hol mintegy 400 külön növényfajt gyüjtögeté- 
nek, mellyek között, mind a mellett hogy néhai Sieher ez előtt 
29 évvel vas szorgalommal gyüjté össze a sziget leirt összes fló
ráját, mégis már eddigelé 10 új faj mutatkozik. Ha már most az 
állatországol tekintjük, az elhíresztelt gazdag krétai flóra elöle- 
gesen szép reménnyel biztatott ugyan a faunára nézve is, mind- 
azáltal e részben a tapasztalás egészen másról győzött meg: a 
fauna itt igen aránytalan viszonyban áll a növényzettel, mert ám
bár a sziget terjedelmére (hossza mintegy 3 6 , közép szélessége 
pedig 4 mértföld) elég nagy, mégis hiányzanak rajta több száraz
földi állatok, szarvasok, özek, medvék, farkasok, rókák sat. 
nemkülönben az alsóbb állatok seregéből egész családok; mind
ezt figyelőre vévén állattani tekintetben Kréta szigetét gazdagnak 
mondani épen nem lehet. Azonban a nagy tömeg hiányát mind a 
mellett is nem kis részben pótolja a létezőknek minősége, midőn 
több újdonatúj faj lepi meg a természetbúvárt. A madarak közöl 
küldötteim több érdekes fajt vevének észre,nevezetesen a hava
sok közelében a szakállas és hamvas keselyűt, meg néhány elő
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tök ismeretlen sólymokat; az alsóbb cserjésben a frankóim és 
vörös foglyot (Perdix francolinus et rubra auct.). Ősz felé pedig 
számtalan, és különnemű vándormadarakat kivált a tenger part
jain. — Birtokunkba estek itt a többi közt: vörhönyös csalogató 
(Saxicola stapazina L.), kék rigó (Turdus cyaneus L ) , szirti fo
goly (Perdix saxatilis L.), fekete-szárnyallyú csér (Glareola me- 
lanoptera Petényi), Temmin/t port irama (Tringa Terminckii). — 

Hüllő e szigetet úgy látszik nem sok lakja, azonban néhány 
faj, melly a szigettenger más partjain is előjö, nagyrészt itt is 
bár gyéren tenyészik, illven például a gyógy begyer (Scincus offi
cinalis Lf),gyűrűs bötykúj (Gonyodactylus annulatus Fitz.), pár- 
duezos és sárga-zöldes sikló (Coluber leopardinus Wagl. et viridi- 
ílavus Wagl.) sat.). A krétai fauna a robarakra átalánosan, de ki
vált a különfajok számára nézve nem a leggazdagabb, mind a mellett 
több tekintetben figyelmet gerjesztő: nevezetesen azon fajok, mely - 
lyek különben is déli Európának sajátai, itt kitűnő élénk színek
be mennek által, kivált a pikkelyröpüeknél csaknem minden faj 
többé kevésbé eltér szokott színezeti árnyéklatától — de más 
részriil örömmel találkoztunk itt olly fajokkal is , mellyeknek 
európai polgárisága eddigelé még kétes volt, például a Chrysippus 
teng érrel (Euploea Chrysippus L.), Alecto esti epével, különben 
Afrika honosával, a delicze toportyánnal (Lycaena trochylus Fr.), 
melly eddigelé csak Algírban, és Iíis-ázsiában került elő; Arégre 
nem hiányoztak e szigetnek tulajdon sajátságai sem, mellyeket 
mint állattani újdonságokat örömmel mutathatunk be az érdek
letteknek; illyenek név szerint az Amalthea és Thyrsis pilléiig 
(Hipparchia Amalthea et Thyrsis Fr.), psyloriti toportyán (Ly
caena psylorita Fr.), bogiáros röpék (Caloptera ocellata F r.), h í-  
pettü és recze émszép (Hadaena leuconota et retina. Friv.), 
sphakiai ledérke (Erastria Sphakiota Fr.), nemes márva (Ophiusa 
gentiliala Fr.); a röptyüsök rendébül: krétai csatang (Omaseus 
creticus Fr.), kellemes ász-ka (Haliplns venustulus Fr.), sárgavo- 
natú pompáig (Buprestis ílavostriata Fr.), szökő vivoncz (Cra- 
tonyehus saliens F r.); körtorá szűrért (Cardiophorus rotundicollis 
Fr.), ékded szöreg (Dasytes cuneatus Fr.), ajócskás agancsár (Lu- 
canus crenulalus Fr.), likadékos duzma (Dichomaforaminosa Fr.), 
magcsás földicze (Opatrum granulosum F r .) , vékony ezombony 
(Oedemera gracilis F ré) , potrohos fogor (Othyorinchus obesus 
Fr.), zöldellő gömbör (Apsis virens F r) , Terren-féle bajnok (Helops
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Torrcni Fr.) Terrcn András érdemes hazánkfia és természelbúvár 
emlékére, ki ezen új fajt Frivaldszky János társaságában a hely 
színén gyüjtögeté, megnevezve. — Az édes-vízi és földi csi
gákból Canea, és Kréta vidékén csak néhány faj fordult elő, s 
ez is a többi görög szigetekkel közös. E sziget a természettudo
mányi kutatásokat igen fáradalmasakká tévé, ugyanis nyaratszak 
e vidék kopársága, árnyas erdők és források hiánya annyival sú
lyosabbakká tevék a kirándulásokat, minekutána ezekhez 2 5 — 30 
foknyi tartós leverő forróság és szárazság, melly 6 holnapig 
minden eső nélkül nőit ön növekedék, csatlakozott, s szüntelen 
tikkasztó a serény természet-búvárt. Később pedig beőszülvén 
az idő, a száraz időszakot november felé nedves időjárás vállá 
föl, melly csaknem szünet nélkül szakadván az eső, a levegőt 
annyira meghülé, hogy a fűtött szoba hiánya igen érezhetővé vált 
— azonban a lakhelyek átalában kályhanélküliek lévén, ezt a szo
bába hozott parázzsal lehetett csak üggyel bajjal félig pótolni. — 
Mind ezen zsibbasztó elemek daczára is többször megvizsgálták 
küldötteim a szomszéd Sphakia hegységet, fölvergődlek a sziget 
legmagasabb havasára az Ida vagy Psyloriti csúcsára s szép si
ker jutalmazó kitörő fáradozásaikat.

1845-ik kikeletén Kréta szigetit oda hagyván, sútjokatmár 
visszafelé irányozván, Smyrnára érkeztek, honnét három hol
napi mulatósok közben a vidék flóráját, és faunáját szorosan nyo
mozták. Szembetűnő volt itt azonnal a száraz-földi fajdúsabb és 
változatosabb fauna, és ámbárnémelly tárgyak a krétaiakkal kö
zösek voltak, itt mindazonáltal sokkal nagyobb mennyiségben 
tenyésztek; a fauna itt némi részben ázsiai jellemet mutat, ámbár 
a szokott tengerparti és szigeti természetnemüek még mindig túl
nyomók. Valódi ázsiai állatok e vidéken még csak gyéren 
mutatkoznak; így például a hyena, sakál, szűz darú, közönséges 
színim (Chamaeleo vulgaris L.), ellenben Görögország, s Euró
pa más tartományainak természettárgyai bő mennyiségben lát
hatók. Átalában Smyrna vidéke állattani tekintetben sok változa
tosságot mutat; mellőzvén a tenger lakóit, ennek partjain 
számos érdemes természetnemüekre akad a természelbúvár ki
vált a hüllők, és robarak seregéből; szintén a közeli kopár dom
bok és néhány szép völgy sajátlagos fajokkal kérkednek, mely- 
lyek közt kiemelendő az úgy nevezett Cordylion, Smyrnátul a ten
geröblön át egy órányira, hol átalában a vidék legbecsesebb
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elsőségei fedeztetlek föl. Az illen gyűjtött tárgyak részletes elö- 
sorolását azonban ez úttal mellőzvén, csak néhány kitűnő vagy 
újont fölfedezett robarfajokat említünk meg; ide tartoznak: a 
pikkcly-röpüek csdádjábul: az Alexanor pillangó, Jasius illár 
(Charaxes Jasius L.), Anlhelea pilleng, delicze, és liajdács toportyán 
(Lycaena trochilus et psittacus Fr.), Selymes busók (Hesperiase- 
ricea Frey.), lidércz pohók (Gasteropacha d ry o p h a g a H ü b bog- 
láros röpék (Caloptera ocellata F r :) ,  fürge napiász (Heliotisdos 
Freyer), Náthly-félemárva (Opbiusa Nathlyi F rey :), nyájas derécz 
(Polia mansveta Friv .), keleti kérgecs (Xylina orientalis F r:) a 
bogarakbul: Gory-féle czingoláiny [ Cicindela Goryi Dej), cziklops 
túrász (Scarites cyclops F r :) ,  ragadozó kecsély (Calosoma ra- 
pax F r:), mezetlen biborna (ChlaeniusexutusFrii), bagdadi pom
páig (Buprestis bagdadensis Gory), sölél-zöldes díszéig (Cetonia 
alrovirens Fr.), mennyei s vékony bajnok (Helops coelestinus et 
atlenuatus Fr.),rezecs-zöld nüniike (Meloe aeruginosa Fr.), óriás 
eszelény (Rhyncbites gigas Fr.), bús izmócz (Dorcadion triste Fr.), 
jeles zenész (Saperda egregia Fr.). — Smyrna tájéka junius vége 
felé már egészen kiaszott, s ez által érdekessége a természet- 
tudományi fürkészetekre nézve annyira csökkent, hogy küldötte
im nem tűnődének minden további haladék nélkül útnak indúlni, 
s igy Constanlinápolyon keresztül végső kutatásuk pontján, a 
bythiniai Olympus tövében állapodénak meg. E környéken a nö
vényzet még nem hanyatlott annyira, s a hatalmas hegylömeg, 
melly a havas Olympusban összpontosul, még mindig elegendő tér, 
és alkalommal kínálkozott a természet-barátnak, gazdag zsák
mánnyal gyarapítni természettárát. Minden esetre alig volt ezen 
utazás folytában még a flórára és faunára nézve ennél érdeke
sebb táj. Az Olympuson magán, valamint annak tövében, nem
különben az alatta elterülő brussai lapályon vajmi sok érdekes 
tárgy került napfényre, mellyeknek nagy részét jelenleg mellőzni 
kénytelenítevén, megemlítendönek tartom: a madarak közöl a 
szennyes keselyűt, mellynek e vidéken fészkéhez és tojásához 
is jutottunk; továbbá a hüllők közöl: a kétszarvú, és Heger-  
viperát, a török czikanyt (Eryx turcica Oliv.), olasz, tauriai és 
Saligny siklót. — A gyűjtött édesvízi halak között Heckel úr 
két új fajt állított föl: czompó kagylárt (Cochliodon Tinea Heck.) 
és Frivaldszky-féle dárdát (Abramis Frivaldszkyi Heck.). Brussa 
vidéke robarászalra igen kedvező, a minthogy küldötteim számos
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űj fajok birtokába jutottak; — névszerént a pikkely-röpflek kö
zöl föltűnő volt a Beroe és egijügyü pilleng (Hipparchia Beroe et 
fatua Friv.), dárdán, iphigenia, és jáczint toportyán (LycaenaDar- 
danus, Iphigenia, et hyacinthus Yrú) firm er -féle mrma (Anthocharis 
Gruneri F r.), bundi busók (Hesperia phlomidis Fr.), kitűnő éjdísz 
(Plusia eximia Fr.), pompás sáconcz (Cleophana superba Fr.), dí
szített napláisz (Heliotis decorata Fr.); a bogarak seregéből ne
vezetes itt: a szép lauriai és Olmer-féle orzony (Procerus tauricus 
Adams, et Olivieri Dej.), kékes lapócsa (Platynus coerulescens 
Fr.), olympi, kétcsikú, ékes, porvanemü, és jáczint pompáiig (Bu- 
prestis olympica, bivittis, decorata, et hyacinthina Fr.), keleti 
görbö (Campy lus orientalis Fr.), sokpontú dög ész (Silpha multi- 
punctataFr.),nyuszt bozont (Amphycoma martes F r.), horded te
kéig (Byrhus sphaeroides Fr.), kétes bújnoli (Helops ambiguus Fr.) 
sárgalábúi izgoncz Lytta flavipes F r .) , Redlenbach-féle sugárcz 
(Leptonotus Redtenbahii Fr.)újnem! Ocskay-féleizmócz(J)oYc&- 
dion Ocskayi Fr.), szőrös zenész (Saperda piíosa Fr.) sat.

Megoldván ekkép küldötteim az Olympuson s körvidékén 
föladásukat, öt évi kitörés és csüggedellen gyűjtögetés után végre 
a közelebbi hetekben ezen második természetrajzi utazásnak idő
szaka is lefolyt, melly az európai török birodalom legdélibb s 
keletibb része kipubatoltatásának lön szentelve. Ha már e végre
hajtott második vállalat eredményeire visszatekintek, ügy tartom, 
hogy létesült tervem eszméjének csak most, a valósítás bevégez- 
tével van tellyes okom igazán örülni. Ugyanis minél tágabbra 
megeresztém ezen utazás iránt természetrajzi igényeimet, annál 
növekedőbb érdekkel veszem perczről perezre észre vállalkozá
som több oldalú stanúlmányos eredményeinek kielégítő fontossá
gát. Mert akár isméretes természet-rajzi fajokra vonatkozó ada
tokat , akár eddig vizsgálat alá nem került természet-nemüeket 
keresek ezen utazás tárczájában, minden lépten látom azt, hogy 
a vállalkozás az érdeklett felek némi némi méltánylására számít
hat. Összevéve már mind a két utazási időszakot (9 évet), melly 
szempontból kelljen azokat méltányolni világos leend előttünk, 
ha meg nem feledkezünk, miszerint a két utazás eredménye egy
részt, olly anyagnemüeknek tárháza, mellyekböl az európai tö
rök birodalomnak mindeddig bölcsőjében fekvő természetrajza 
fokonkint kellő szilárdságra fölemelkedjék; más részt pedig az 
általános természettudomány számos fölfedezések követköztében
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új elemekkel gazdagítanék. Minthogy pedig ezúttal az ügy érde
kében kívántaié környülményesség helyett alkalmunk nem volt e 
rövid figyelmeztető szemlénél többet tennünk, mihelyt idd és al
kalom engedik el nem mulasztandjuk, az eredmények természete 
által igényelt részletességgel bemutatni ezen utazásoknak kime
rítő rajzát.

Részletes leírása ezen utazásban fölfedezett néhány robaroknak.

A. Bogar ak .

Mezetlen biborna (Chlaenius exutus Frivald.).
I.T. 1-sö ábra, természeti nagysága, a) nagyítva.

Ch. Supra mridi-aeneus, pubescens, f/iorace anguslalo, sub- 
cordato, punctis sparsis impressis, elytris sabelongatis striatis, 
striis subtiliter punctato-ragulosis, margine elytronm undique con- 
colore; antennis pedibusque pallide ferrugineis.

Hossza 6, szélessége vonal.

Feje hosszas, nyújtott, fényes, sötétzöld, oldalai hosszas 
mélyülettel, szájrészei s csápjai halavány-vörösek. Szemei me
redtek, feketék. Torja hosszas, aránylag keskeny, hátul szűkült, 
vigályan pontozott, közepén hornyolt, oldalai sárgálló kissé emel
kedett szélekkel. Paizskája három-szögded, kékbe játszó. — 
Höptyüi hosszasak, a tornál jóval szélesebbek, végok felé keske
nyebbek, kevéssé domborúak, emelkedten vonalasak, homályos- 
zöldek, ércz-fényüek, lelapúlt apró halavány szőrrel fedettek, 
nagyítóüveg alatt rendetlenül pontozottak, oldalszéleiken párká- 
nyosak egyszínüek. Teste fényes, sötét-barna, pontozott. Lábai 
halavány-sárgásak.

Legközelebb áll e faj a terjedt bibornához (Chlaenius ex- 
lensus, Eschscholtz), mellytöl azonban röptyüi párkányzata által 
különbözik.

Hazája Smyrna vidéke, találtatik a folyóvizek közelében 
kövek alatt.



Krétai csatang. (Omaseus creticus Friv:)
£

1—so T. 2-dik ábra.

Om: Elongatus, niger, nitidus, thorace subcordato postice 
ulrinque foveolato, lateribus rotundatis, elytris comexis, subparal- 
lelis, leviter striatis, striis interdum obsolete punét illa fis, punctisque 
duo bus impress is.

Hossza 6 —7. szélessége 2 \!% vonal.

Feje nagy, előre nyúló, sima, fényes fekete, oldvást két vo- 
nalos benyomással. Csápjainak négy tő—ízei feketék, fényesek, a 
többiek homályos-barnák szőrösek. Torja domború szívded, elöl 
széles, két szélei tompa csücsköt képzők, két reddös mélyülettel, 
korongja saján hornyolt, silány haránt szalagcsákkal. Paizskája 
piczi, széles, fekete. Röptyüi feketék, kissé violaszinbe játszók, 
csaknem párhuzamosak, alap-részükön kicsípettek, mindegyikén 
9 bosszant nyúló finom vonal, ezek mentében hátra-felé a közé
pen túl üveg alatt két gödörcsének nyoma látható ; szélük párká- 
nyos, rendetlenül pontozott. Teste, s lábai fényesek, feketék.

Az eddig ösmért csatáng-fajoktul tetemesen különbözik.
Hazája Kréta szigete, Canea vidéke.

ei. ,, ,i (Buprestis
» alga ’vona u pompa } • ^Ancylocheira fiavostrigataFriv.)

1—sö T. 3-dik ábra.

Bup: Elongata rubro-aetiea, nitida, thorace subrotundo, cre- 
berrime punctato, elytris striato-punctatis, striga longitudinali fla
va notalis, postice truncatis obsolete bidentatis.

Hossza 6. szélessége 2 1/a vonal.

Feje kerekded, torba-vonult, ércz-fényü vörös, sűrűén pon
tozott, közepén kevéssé hornyolt; homlokának három pettye, a 
szájrészei s a szemek előtti íves vonalka, sárgák. Csápjai fiirésze- 
sek, sötét-barnák, fényesek. Torja belől keskenyebb, fejizülésénél
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két ívesen kicsípett előszögei sárga szegélyesek; hátul a röp- 
tyiik tövénél két-öblös; az egész sűrűn pontozott, vereslö réz- 
fényű. Röptyűi hosszak, végok felé keskenyebbek, csonkítottak, 
két kis fogba nyúlok, oldal-széle a váll megelt kévéssé kicsipett, 
két rőt-sárga pettyel, fölületük sűrűn pontozott, hosszant nyúló ren
des barázdákkal s egy-egy jókora sárga szalaggal, melly vége 
felé öblös, s a röptyüknél rövidebb; többiben a röptyük érezfé- 
nyü sötét-zöldek. Teste és lábai vereslö-rézszínüek, fényesek, 
pontozottak, deres lepleggel; potrohának 2-dik, 3-dik, és vég
ső rovátkán mindkét oldalast egy-egy homályos sárga folt.

Hazája Kréta szigete, találtatott júniusban.
Ezen bogár, mellyböl csak egy példány került kézre, a 

pontozott pompálynak alkalmasint csak válfaja, mellyel, röptyűi- 
nek sárga szalagát kivéve, igen megegyezik.

T, , ,, ÍBuprestis
aczin pompa y. ^ cmaeo(jera byacinthina Friv:)

1—ső T. 4-dik ábra. természeti nagysága, a) nagyítva.

Bup: SabcyUndrica, hirsuta, thorace transverso gibbo, cumi- 
liculalo, elytris coeruleis, obsolete punclato-striatis.

Hossza 3 —4, szélessége 1 — 1V2 vonal.

Feje: gömbölyded , torba-vonult, fehér borzas, homlokán 
mélyült. Szemei tojásdadok, nagyok. Csápjai befelé fürészesek, 
feketék. Torja hoszánál jóval szélesebb, igen domború, pontozott, 
sötét-kékbe játszó, sűrű fakó molyhha] lepett, hátsó széle közepe 
felé horpacsos. Röptyűi domborúk, hengerdedek, a vállnál csücs
kébe duzzadtak, oldalvást ívesen kimetszettek, élénk-kékek, silá— 
nyan pontozott vonalasak, vonalba sorozott apró fehér molyhok- 
kal fedvék, teste fekete-fényes, mellén sűrű, potrohún vigály fe
hér molyhokkal. Lábai feketék, ércz-fényrek.

Hazája Brussa és Smyrna vidéke.

r, e rí rí (Buprestisrorvatele pompály.{. 1 , . _r J (Acmaeodera dermestoides Friv:) 1

1 -  ső T. 5-dik ábra természeti nagysága, a) nagyítva.
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Bap: Ah a , subcylindríca, thorace breoi, antrorsum cornexo 
pane medium transversim et longitudinalUer impresso, elytris, atris, 
obsolete punctato-striatis.

Hossza 4, szélessége IV2 vonal.

Feje: torba-vonult, fehér molyhos, közepén benyomott. Csáp
jai fiirészesek, fekete-fényesek. Előtorja domború, közepén egy 
sűrű molyhos halavány szalaggal, hátsó haránt és egy alap-mélyü- 
leltel, miáltal a hátsó toron két tetemes emelkedés tűnik föl; ol
dalrészei fehér- és molyhosak, az egész pedig fekete fényes s 
pontozott. Röptyüi feketék, domborúk, silányan pontozott-vona- 
lasak, a paizska megett benvomottak, vállukon csücskések, kö
zép tájukon ívesen kimetszettek, kivált végok felé vonalasán 
molyhozottak. — Teste, a lábakat kivéve, hófehérségü, sűrű 
lepleggel fedett, mi által, valamint kül-alakjára nézve is némelly 
porvafajokhoz hasonlít. Lábai érczfényüek, vigály-molyhosak.

Hazája Smyrna és Brussa vidéke, virágokon.

Körtorú szüvért (Cardiophorus rotundicollis Friv:)

1-sö T. 6-dik ábra természeti nagysága, a) nagyítva.

Card: Oblongus, niger, subnitidus, thorace laevi, immargi- 
nalo, valde conoexo; elytris convexiusculis, pmctato-striatis, ab- 
domine pedibusque concoloribus.

Hossza SV2, szélessége 1 vonal.

Feje: homályos fekete, domború, két csekély mélyülettel. 
Csápjai fonálképü fürészdedek, barnák. Torja domború, körképíi, 
párkány nélküli, oldalvást íves, alapján a röptyük felé két rövid 
tüskébe végződő, korongja emelkedett, igen finomúl hornyolt. 
Paizskája kisded szívidomú, homályos, barna. Röptyüi hosszasak, 
kissé domborúk, a tornál alig szélesebbek, sötét-barnák, kévéssé 
fénylők, rendesen pontozott vonalasok, párkányosak, alapjukon 
a paizska által közösen benyomottak, hátul Ívesen keskenyed- 
tek. Teste barna, linóm molyhos, lábai hasonszinüek.

Hazája Kréta szigete.

TÖRÖKHONBAN.
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Sokpontú dögész (Silpha multipunclata F riv :)

2-dik T. 1-sö ábra.

SU: Oval a subconvexa, nigra, subnitida, pronoto antice emar- 
ginato; elytris margine refleio, lineis tribus dev,alls laeribus, //<- 
terstitns confertim foreolatis^ad hasim Unearum crehen Íme punc- 
tulatis.

Hossza 6 —7, szélessége 3 ’ 2 vonal.

Feje domború, fekete, saja ránczos; csápjai feketék, végí
zük felé vastagabbak; barna-szőrösek. Torja harántos, elől kes
kenyebb, ívesen kimetszett, hátúi csonkított, széles, kivévén a 
hátsót, párkányozott, korongja közösen emelkedett, egészen fe
kete, aprón sűrűén pontozott, selyem-fényű. Paizskája fekete, sa- 
ján pontozott, három-szögded, ékelt. Röptyűi hosszasok, tojásda- 
dok, feketék; kissé fénylők, fölhajlottan párkányosak, a varrányon 
kívül három sima emelkedett vonallal; mellyek köze s párkányá
nak hajlása számtalan gödörcsékkel hintvék, a párkánymelletti és 
az első vonal közti köz, valamint minden egyes vonal alapja, ap
rón sűrűn pontozott. Teste s lábai fekete-fényesek, igen apró 
pontozottak.

Hazája Constantinápoly és Smyrna vidéke.
Hason fajaitul röptyüinek pontozata által állandóéi különbözik.

Nyuszt bozont (Amphycoma martes Friv:)

2-dik T. 2-dik ábra.

Amph: ÍSigro-picea, hirt a, capite, scutello, pronotoque a- 
trocoeruleis, dense pilosis; elytris obtusis, testaceis, pone médium 
nigro-coeruleis, appresso-pilosis, abdominis segmentisposticis, fü l-  
vo-hirsutis.

Hossza 6 — 7, szélessége 3 1/» vonal.

Feje borzas, fekete-kék, sisakja tompa-szögletes, párkányo- 
san fölhajlott. Csápjai buzogányosak, fényes barnák, rövidek, 
alap-izükön igen szőrösek. — Torja domború, sötétkék-fényes,
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kivált íves oldalain hosszú fekete szőrökkel lepett. Paizskája fél
hold idomú, sötét-kék, fényes. Röptyüinek elő két harmada fakó
sárgás, hatsó része fekete-kékes, fényes, csak üveg alatt látható 
molyhhal. Teste s lábai szurok-feketék, fényesek; potrohának 
oldalai s gyűrűi ércz-fényüek, pirók-szőrösek.

Találtatott Constantinápoly és Brussa környékén.

Terren-féle bujnok (Helops Terreni Friv:)

2-dik T. 3-dik ábra.

Hel: Ovatus, convexus, niger nitidus, thorace angustalo, 
subguadrato, elgtris, ovális valde convexis, nitidis, subliliter 
shiatis.

Hossza 4 —6, szélessége IV2 — 2 vonal.

Feje négyszögded, elöl keskenyebb, csonka, két tompa 
szöglettel, közepén a csápok felett szélesebb, ismét tompa-szö
ges. Szemei vesésdedek feketék. Csápjai fonálképüek, az egész 
robar felinél hosszabbak, sötét-barnák. — Torja aránylag a test
hez keskeny, négyszögded, domború, silány pontozata csak üveg 
alatt látható, oldal-széle íves, kévéssé párkányos. Paizskája ki
csi, háromszögded. Röptyüi igen domborúak, feketék, fényesek 
silány-vonalosak,előre, de leginkább végok felé rögtön lehajlók, 
oldal-széleik, kivált alapjoknál, a potroh gyűrűit meglehetős szé
lesen befedik. Teste s lábai fényesek, barnás-feketék, izülésük- 
nél világosabbak.

Hazája Kréta szigete, találtatott cziprusfákon.

Nogel-féle famász. (Callidium Nogeli Friv:)

2-dik Tábla 4-dik ábra.

Cal: Elongatum, subparallelum, nigrum, pilositm, pronoto 
coccineo marginato, elgtris coccineis, maculis in singulo binis, ho- 
loserice'.s, regularibus subparallelogrammis.

Hossza 5, szélessége 2 vonal.

Feje koromfekete, molyhos: csápjai alap-ízüktöl végük fe
lé egyre vékonyabbak, hosszúk, feketék, kivált alap-ízükön igen
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molyhosok. Torja fekete, molyhos, hosszánál valamivel széle
sebb, oldalvást íves tekésded, elő-, s oldalszélei skarlát-veres sze
géllyel. Rüptyűi párhuzamosak, hátra-felé valamivel szélesebbek, 
skarlát-veresek, kissé inolyhosak, négy nagyobb arányosan el
rendezett egyenköznégyszöges bársony-fekete folttal , (mi állal 
a röptyíík közepe megettegy veres keresztképeztetik) oldal-szé
lei tágan hornyollak; válluk megett a horony mentében egy kisebb 
hosszas fekete folt. Teste s lábai korom-feketék, fekete vigály 
szőrökkel.

Találtatott egy példányban Constantinápoly vidékén.

Bús izmócz (Dorcadion triste Friv:) más.
2-dik Táb. 5-dik ábra, him.

Dorc: Thorace spinoso, albido, canaliculato, elytris holo-se- 
riceis, po?ie humerum impressis, in f undo albido picim am cruets 
dupplicatae niyrae praesentantibus. Corpore, pedibusque plumbeo- 
griseis.

Hossza 6 —7, szélessége 2 J/a— 3 vonal.

Az egész robar sűrű deres lepleggel fedett; feje homlo
kától kezdve végig hornyolt, csápjai előtt, s szeme megett bár
sony-fekete öblös szalaggal. Csápjai feketék, alap-iziikön dere
sek, végük felé barnásak, az egész bogár felénél hosszabbak.— 
Torja elől s hátul szűkült, közepén emelkedett, oldalvást duzzadt, 
szilárd tüskébe nyúló, hátsó széle két öblös korongján sűrű fehér 
lepleggel fedett csatornácska, mellynek két oldalán egy-egyszé- 
les bársony-fekete szalag. Röptyüi a tornál valamivel széleseb
bek, varrányukon végig egy élénk fehér vonal,ennek mindkét ol
dalán egy-egy bársony-fekete széleske szalag, melly a hozzá
járuló hason-szinü két négyszögded pettyel mintegy kettős fe
kete keresztet képez, mellynek közepét az érintett fehér varrány 
futja á t , oldalai fehér-leplegesek, mellyeken a válltól csaknem 
végükig egy mindég véknyuló fekete sáv nyúlik le.

Teste, s lábai ólomszinű leplegesek.
Hazája Smyrna vidéke, a szántóföldeken.
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Bús izmócz. (Dorcadion triste F r:) feni.
2-dik Táb. 6-dik ábra; nőstény.

Dorc: Fuscum, opacum, corpore brevi, laliori, elylris maculis 
quatuor holo-sericeis, femina.

Hossza 5 —6; szélesége E1/) vonal.

Az előbbinek nősténye, mellytől valamint testrészeinek ará
nyára, úgy színezetére nézve is igen különbözik. Az egész állat 
rövidebb, szélesebb; csápjai kevésbé kifejlettek, röptyííi barná
sak, négy bársony-fekete folttal, mellyek két elseje hosszas-négy-  
szögded, a két hátsó pedig nagy, rendetlen körképü. Teste s lá
bai ólmos-barnások.

Találtatott az előbbeni társaságában.

B. P i k k e l y - r ö p ü e k .
Bogiáros röpék. (Caloptera ocellata F r:) új nem!

3-dik Táb. 1-sö ábra, a) him feje s csápjai.
Caloptera Genus: Antennae maris pectinatae, feminae filifor

mes, a hasi apicem versus attenuatae, nudae, alae integrae elon- 
gatae tectiformes, apice rotundatae, medio ocellatae,fasciis, mar- 
ginalibus undulalis, palpi breves nigri. Lingua spiralis longa.

Caloptera ocellata. Alis candidis, supra omnibus medio ocel- 
latis, ocellis magnis ovalibus, nigro fuscove cinctis, iride argen- 
teo-micante ornatis; slriga dupplici marginali undala, sir Usque in
terrupts marginalibus fuscis.

Nagysága változékony; feje, falámjai s szemei feketék; 
csápjai a hímnél kétsorosán fésűsek, a nősténynél fonalasak, vé
gük felé véknyabbak, sötét-barnák. Nyaklói, torja, lábai s testé
nek alsó része selyem-fényű fehérek, testének felső hat gyűrűi a 
vékony fehér leplegen keresztül kékes feketéllök. Elöszárnya 
agyar-fehér, közel a tövéhez egy ives haránt barna csíkkal, a 
szárnynak közepén egy nagy ezüst bogiáros úgynevezett páva
szem, melly kívülről bársony-fekete s halaványan környezett foltot 
visel; belső szélén az említett bogiáros szem alatt egy hosszúkás 
négyszögded barna folt. Hátsó szárnya színére az élőhöz hason
ló, ezen ismét egy ezüst bogiáros rendetlen köridomú fólt, meliy- 
nek közepe barnás fehér; e mellé csatlakozik még a belső szélek
nél egy illynemü, de tökéletlen kisebb szemecs is. — A szár
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nyak szélein kettős tekergő barna vonal, barna pettyes fehér 
közzel. Alulról a szárnyak mocskos selyem-fehérek, áttünö fest- 
vényeivel a felső lapnak, szélzete mind a 4 szárnynak agyar-fehér.

Hazája Kréta szigete, és Smyrna vidéke juniusban.

Díszített napiász. (Heliotis decorata Fr.)

3-ik Táb. 2-ikábra nagyított felülről, a)  alulról b) természeti nagysága.

llel. Alis anticis coerulescenti purpureis, f asciis duabus 
tränst er salibus pallidioribus; posticis flatis, fascia margindli ni
gra, alis subtus purpureo, nigro, pallido, flatoque variis.

Csápja fonál-képű, barna, nyaklói s torja, viola-szinűek, 
szőrösek, teste felül fekete, alul s végső gyűrűje hosszú piros 
szőrökkel. Elöszárnya sötétes viola-kék, kéthalavány viola-szinü 
harántos szalaggal, mellyek közöl a külső terjedelmesebb s in
kább föltűnő, szélzete fehér; hátsó szárnyai narancs-sárgák, 
tövük, s félkörös-szélük bársony-fekete szegéllyel, szélzetük 
piros. Alulról az elöszárny töve, közép-tájon egy három szög- 
ded-folt a halavány-sárga talajon, s külszélének hátsó fele bár
sony-feketék , előszélé, s hegye eleven-piros; a hátsószárny 
alul szinte narancs-sárga, félig eleven-piros, félig pedig selyem
fekete szalaggal bészegve. Lábai feketék, hosszú piros bojtokkal.

Brussa vidékén egy példányban találtatott.

Amalthea pilleng. (Hipparchia Amaltliea Fr.)
3-ik Táb. 3-ik ábra, hím.

llipp. Alis dentatis fuscis, fascia albicante transversa, anli- 
carum stigmate oblongo atro , coerulescenle, ocellisque duobus 
subpupillatis; alis subtus albo-maculatis, fuscoque-irroratis.

Teste s szárnyai barnák, elöszárnyán egy hosszas sötét
kékbe játszó bélyeg, egy habos fehéres széles szalag, melly T 
barna vonalkák által 5 egyenetlen részre oszlik, ennek kül-szé- 
libe két fehér látkás fekete szemcse félig sárgásán környezve; 
hátsó szárnya barna mintegy az elöszárnyaktól folytatott fehéres 
szalaggal, mellynek alszéle barna-sárgával környezett. Alúlról 
az elöszárnyak nagy része barnán parányozott fehér, két fekete
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szemcsével; a hátsók sötét-barna habosak; közepükön egy íves 
fogas fehér szalag. Szélzete fogas; fehér- s barna-tarkás.

Hazája Kréta szigete, az Ida és Sphakia hegység ormain.

Amalthea pilleng. (Hipparchia Amalthea Fr.)

3-ik Táb. 4-ik ábra: nőstény.

A hímnél állandóul nagyobb, hason-színü, elöszárnyainak 
rajza a hímével megegyező; hátsó szárnyain felül a fehér szalag 
hiánya; s egy kitűnő látkás szemcse jelenléte; alulról pedig a 
hátsó szárnynak egyforma barnás, deres, habos idomú rajza által, 
a hímtől tetemesen különbözik. Hazája az előbbivel egy.

Ezen faj igen közel áll az Anthelea pillenghez tekintvén 
hímjét, — de nőstényei e két fajnak egymástól színezetükre 
nézve igen távol esnek. —

t ö r ö k h o n b a n .



A HONI MADÁRTAN ÚJ GYARAPODÁSÁRÓL ES ANNAK 
NÉMELLY SIKERES ESZKÖZEIRŐL.

ÉRTEKEZIK

PETÉNYI SALAMON JÁNOS.
NEMZETI MÚZEUMI SEGÉDÖR.

E múlt ősszel tett felföldi utazásomból *) visszatérvén a lek. 
természettudományi társulat kebelébe, szerencsém lesz igen tisz
telt tagtársaimat ez utazásombani vizsgálódáson s tapasztalatim 
néhány eredményével üdvözölni; — nevezetesen pedig ez órá
ban jelenlévőket madártanilag mulattatni.

Hogy hazánk minden részeiben még számos osztályú isme
retlen állat rejtezik, s igy , hogy benne még mindig nemcsak az 
eddig ismeretleneket, hanem ezek közt nagy ritkaságokat is fö- 
dezhetni föl: azt ezen itt fölállított többféle madárfajok is bőven 
bebizonyíthatják.

’") Értekező az 1842-ben Beszterczebányán tartott magyar terinészetvizs- 
gálók és orvosok III—dik nagygyűlése után, Beszterczéröl Túróczba 
ment át, ott, kedves barátja, dr. M o js iso v ic s  G y ö rg y  tanácsából 
a háj-stubnai fürdőben gyöngélkedő egésségét helyreállítandó. In
nen naponként valamint a fürdő környékén, úgy e kies kertmegyc 
távolabbi érdekes tájaiba és a szomszéd Bars- és Trencsinmegyékbe 
is kirándulásokat telt, mellyek a honi fauna, nevezetesen pedig az 
emlős-, madár- és haltan öregbítésére számos tapasztalatokkal s ér
dekes fölfedezésekkel jutalmaztattak. — September esős vége felé 
Túróczból Beszterczére visszasietett, onnan még madártani baráti 
s tanítványival e vidéknek is érdekesb tájait s a közel fekvő havaso
kat, főleg pedig Prasivá havasát már csak azért is bejárandó, hogy 
az ottan többek állítása szerint tartózkodó k özép - és hófajdok , 
(Tetrao medius, mittleres Waldhuhn, és Tetrao lagopus, Schneehuhn) 
igazi vagy tán csak állítólagos elöfodulásáról önmeggyözödésl sze
rezhessen magának. De ezen őszelő 2 9 -kén oda törekvő kirándulá-
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E madárkák, mellyeket az idézettek közöl legelöl bemutatni 
szerencsém vagyon: b ili égé nyelv (közönségesen barázdabille
getők, Motacillae, Bachstelzen, Trasoritky). Ok az énekérek (Os- 
cines; Singvögel) nagy osztályába, a robarevők (Aves insecti- 
vorae ; Insectenfresser) rendéhez tartoznak. Linné; mint tudva 
van , a Mötacilla-nemhez egy igen nagy számú, de a későbbi 
madárludósok által igen helyesen sok nemre fölosztott madár
sereget számlált vala. Szinte oda tartozának az európaiak közöl:

1) A zen é re k  (Lusciolae, Erdsaenger);
2) P o sz á tá k  (Currucae, Grasmücken);
3) F ü s tfa rk o k  (Ruticillae, Rothschwaenzlinge);
'1) N ádikák  vagy nádárok (Salicariae, Rohrsaenger);
5) Lomb ász ok (Ficedulae, Laubsaenger);
6) R endi kék (Reguli, Goldhaehnchen);
7) C sa logányok  (Accentores, Braunellen);
8) C sa tto g án y o k  (Saxicolae, Steinschmaetzer);
9) Ö k ö rszem ek  (Troglodites, Zaunschlüpfer); és

10) B ill égé ny ek (Motacillae, Bachstelzen); — úgy szinte 
a külföldiek közöl több, a valóságos billegényekkel közelebb 
távolabbról rokon madarak nemei és fajai.

Linné ideje óta a jelen század kezdetéig csak 3 billegény- 
faj, u. m :

1) a fe h é r , 2) az e rd e i sá rg a , és 3) a leg e lő i sá rg a  
b ille g é n y  volt ismeretes az európai madártanban. De valamint 
épen ezen utolsó 4 évtizedben az egész természettudomány óriási 
elölépéseket tett, úgy szült az, szinte az általános madártanban és 
kivált az európaiban, sok és érdekes fölfedezéseket. Ezen idő le- 
folyta alatt fedeztetett föl Európában a billegények neméből is ismét 
5 új önálló faj,t.i. 1) a g y ászo s , 2) s á rg a fe jű , 3) sz ü rk e 
fe jű , 4) fe k e te fe jü  és 5) a c z itro m sárg a  b illeg én y .

sában távol minden menedékhelytől, egy iszonyú záportól (felhőszaka
dástól) meglepetvén és 6 óráig ázva átfázván, veszedelmes, több 
hetekig tartó betegségbe esett, mellyböl ötét csak olly szorgalom és 
orvosi ügyesség, csak' olly barátságos ápolás vala képes kiragadni, 
millyet nagyon tisztelt barátja, dr. Bauer József beszterczei főorvos
nak és számos jóakaró barátinak örökké köszön! — Betegségéből föl
kelvén Beszterczéröl egyenesen Pestre sietett, c felföldi utazása köz
ben is nyert tapasztalatival a honi faunát, a gyűjtött tárgyakkal pedig 
a nemzeti múzeumot gazdagítandó.
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Ezen valódi billegények neme a legújabb madártani rend
szerek szerint ismét E családra oszlik föl.

Az egyik a tú l aj dón kép eni vagy fo lyam i b i l le g é -  
nyék é  (Motacillae, Bachstelzen). Ezen családhoz tartozó fajok 
farka egészen egyenlő hosszú az egyéb testtel vagy ennél még 
kissé hosszabb is; hátsó ujok karma rövidebb magánál az újnál 
vagy azzal egyenlő hosszaságú és igen horgas; hátsó szárny
osztályuk rövidebb az előszárnyoknál vagy is lebegtyüjöknél 
(Schwingen).

A fennevezett európai 8 fajból csak 3 tartozik ide a tu
lajdonképi billegénycsaládhoz, úgymint:

1) A fe h é r  b ille g é n y  (Motacilla alba Lin.;Weisse Bach
stelze), melly fehér, szürke és fekete tarkaságán kívül még ki
vált arról megismerhető, hogy kifelé fekete lebegtyüi finom fehér 
széllel, fekete hátsó szárnytollai és szárny takarói pedig széles 
fehér szegéllyel ellálvák. — Ezen, egész Európának — Angol
hont kivéve —, azonkívül Sibéria és éjszaki Afrikának közönséges 
lakosa, nálunk is minden mívelt, termékeny, főleg hegyes pa
takos tartományokban nagy számmal környezi az embereket.

E) A g y ász  b il le g é n y  (Motac. lugubris, Temmick Ma
nuel d’ omit. I. p. E 53 ; Mot. Yarellii, Gould Birds of Europe 
Pl. 141; — Trauer-Bachstelze). Ez a fehér billegény töl, melly- 
hez különben nagyon hasonlít, az által különbözik, hogy ez ott, 
hol a fehér hamuszürke, tehát egész testfölén, begyén, mellén 
sőt alteste oldalain is, sötét-fekete. Hona Angolhon, költözésekor 
Európának egyéb melegebb, főleg nyugoti részeiben is- bár rit
kán — megfordúl. Öt mint magyarhonit eddig még nem ismerjük.*)

*) Több jelesb madártani munkákban,például: Brem. Lehrb. Europ. Vögel. 
249 lap; Meyer et Wolf Zusätze und Berichtigungen zum Taschenb. 
deutsch. Vogelkunde; Keyserl. és Blas. Wierbelthiere Europa's XLIX. 
lap. s t  e. f. az állilatik : hogy a gyászbillegény valamint Európa 
több délkeleti tartományainak, úgy Magyarhonnak is lakosa. — De 
ezen gyanitólagos és hibás állítmány azon tévedésen alapszik, misze
rint a fennevezett és több madárludósok, az igazi angolhoni, tehát nyu
goti gyász billegényt egy hozzá igen hasonló ugyan,de egészen más 
önálló napkeleti billegényíajjal összezavarták. E z : Motacilla Albcola 
var. Camtschatcae, Pallas Zoograph, rosso-asiat. I. p. 507. nóta; 
Tern. Man. III. p. 175 és 629, hol ezen faj számára Motacilla lugens 
név ajánltatik; Gould, Birds of Europe Pl. 142. — Motacilla albeda az 
előbbitől majd egészen fehér lebegtyüi, — és tiszta fehér közép és
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3) Az erdő i sá rg a  b ille g é n y  (feketebegyü kénsárga 
billegény; Motac. boarula, Pennant; Mot. sulfurea, Bechst; — 
Graue , schwefelgelbe , schwarzkehlige gelbe Bachstelze, 
gelbe Gebirgsbachstelze) testföle, zöldsárga farcsíkját kivéve, 
hamvas-szürke; älteste farkaltakaróival együtt mély kénsárga; lá
bai testszínüek; az idős him begye fekete. 0 a mérsékleti és déli 
Európa, közép és déli Ázsia, valamint éjszaki Afrikában is ho
nos ; — Magyarhonban is mindenütt a magas bérezek közti mély 
s regényes erdős völgyeknek boldog lakosa, s ottan, — mint 
azt múltkor is a szép hermaneczi völgyben örömmel tapasztalánk
— a zuhatagos, pisztrángdűs, ezüsthullámu; folyóknak tébolygó 
aranyos ékessége. *)

A billegények második családja a leg e lő  — v ag y  pász
to r  b ille g é n y ek é  (Bilcsirták; — Vajda Cuv. fordít. — Budy- 
tesCuv; Schafkuhstelzen, — Viehbachstelzen, — jobb tán Weide
— vagy Triftstelzen), mivel leginkább a legelőkön marhák kö
rül tartózkodnak. — Az ide tartozó billegényfajok farka rövi- 
debb egyéb testüknél, hátsó karmok hosszabb az újnál, és csak 
igen kissé meggörhült; hátsó szárnyok épen olly hosszú mint ma
ga elöszárnyok, vagy kissé még hosszabb is annál. E családi bil
legények utósó két bélyegöknél fogva — egyéb közös bélye
geiket nem említvén, — legrokonabb összeköttetésben állanak a 
pszityornem (Pipar Vajda; Anthus; Pieper;) fajaival, mi által a 
madárrendszerben a billegényekröl a pszityorokra vagy ezekről 
a billegényekre igen természetes átmenet képeztetik.

Ide tartozik a többi európai 5 faj, nevezetesen pedig:
4) A cz itro m  b ille g é n y  (Mot.citreola et citrinella.Pal

las; Zitronslelze, gelbköpfige, citrongelbe Schafstelze), szép

felső szárnytakaróival válik el, és eddig csupán Kamcsatkán, a Kuri- 
lokon és Japánban vétetvén észre , mint európai és magyarhoni ma
dár hibásan hozaték fö l; lásd erről Schlegel krit. Vibersicht der 
curop. Vögel. 68-dik lap.

'" ) Motacilla alba septenlrionalis; — Mot. alba sylvestris-, Mot. alba 
brachyrhynchos 1. Brem. Handb. europ, Vögel 347 — 349.1.: nemkülön
ben Motac. alba cervicalis Petényihez levelezésében 1836.; — Mot. 
sulfurea montium lib. cit. p. 345 és Mot. sulfur, longicauda Peté
nyihez irt levelében 1837. — ezek mind nem igazi, tartós jellemek
re alapított éghajlatos válfajok (climaticae varietates), hanem egyedül 
változékony mellék tulajdonságokra épült álválfajok (quasi subspecies, 
After-abarten).
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czitromszínű fejfölén, pofáin és alteslközepén, ónszürke mell- és 
hasoldalain, fehér fark-altakaróin, hamuszürke farcsík és olaj- 
szürke hátán kívül szembeszököleg megkülönböztethető a többi 
hasonló rokonfajoklól azon félholdképü fekete öv állal, melly 
nyakszirtét födi. Hona délkeleti Oroszország, Siberia, Buchara, 
és Krimin tartományok, honnan költözésekor a görög szigetségre 
(archipelagusra) s hihetőleg néha honunk délkeleti részeibe is el- 
tévelyedik, miután Steller Fridrik barátom annak egy példányát 
már Erdélyben is, nevezetesen a szamosfalvai tócsák közt közel Ko
lozsvárhoz (melly példány gyűjteményében találtatik) meglőtte.

5) A k ö zö n ség es  sá rg a  b ille g é n y  (Motac. flava vulga
ris Pet.; Mot. flava Lin. Mot. chrysogastra, Bechst. Mot. neglecla 
Gould*); Gemeine gelbe Schafstelze, gelbe Bachstelze, goldbäuchi- 
ge Trift, — Wiesen, — Kuh, — Viehstelze) egész fejföle szürke, 
szemölde, begye s orrtövmelléke fehérek; egész teslfölének 
szürke alapszíne sárgazölddel befuttatva; az elevensárga ältest 
oldalai eleven zöldbe,farkaltakarói pedig fehéresbe átjátszók. — 
Ezen közönséges faj találtatik — Angolhont kivéve — egész 
Európa, Ázsia és éjszaki Afrika legtöbb, — de sohasem hegyes — 
tartományaiban. Magyar hazánkban is minden térséges, kivált pe
dig ollyan tájak lakosa, mellyek vizenyős rétek és legelőkkel, 
iszapos tavak és nádasokkal bövölködnek, miért is egész alföl
dünknek igen hü barátja.

6) A s z ü rk e fe jű  sá rg a  b ille g é n y  (Motac. flava, cine- 
reocapilla, Pét. — Motac. cinereocapilla; Savi ornitholog. Tosca
náin , p. 216: Char. Bonaparte Icon. d. Faun. Ital.Táv. 31. íig. 2. 
Grauköpfige gelbe Schafstelze), olasz-, török- (Rumelia) és görög 
(Morea) földön honos, az előbbitől az által különbözik,hogy hí
m ének  egész feje ónszürke, gyakran minden világos szemöld 
nélkül; begye tiszta fehér, ala sárga: to jó já n a k  pedig feje olaj
szürke, keskeny szemölde sárgás, begye szennyes, ala sárgásfehér.

7) A fe k e te fe jű  sá rg a  b ille g é n y  (Motac. flava atri-

"') A most élő jeles angol madárbuvár, Gould, hihetőleg azért nevezi mun
kájában the Birds of Europa Pl. 146.; ezen billegényfajt Molacilla 
neglecíamk, mivel reá, bátor az a sárga legelöbillegényeknek példány 
mintájául (prototípusául) szolgálhatott, olly csekély figyelem íbrdíta- 
tott, hogy ezelőtt mindezen 4 éghajlalos válfajok az európai madár -  
leírásokban csak egyszerűen Motncilla flava név alatt állanak.
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capilla Pet. *); Mot. melanocephala, Lichtenstein in Eversman 
Reise, Anhang p. 129; Char. Bonap. Icon, d’ Faun. Ital. I. Tav. 
31. fig. 3 ; Schwarzköpfige gelbe Bachstelze) különbözik a kö
zönséges sárgától csupán fekete homlok, sapka, nyakszírt és szem
tája által; — honos déli Európában, Görögország; Bukhara, Ará
bia , Egyiptom és Abyssiniában.

Hátra van még a pásztorbillegények nagy családjából egy 
faj, mellyre, miután tulajdonkép az adott okot és alkalmat jelen 
értekezésemre, különösen akarom figyelmeztetni a tudós tár
sakat. E z :

8) A sá rg a fe jű  sá rg a  b ille g é n y  (Motac. flava flavica- 
pilla Pét. **; gelbköpfige gelbe Schafstelze), mellyet ezen mu
tatványul szolgáló magyarhoni példányban in natura bemutatni 
szerencsém vagyon. ***)

Már a múlt század első negyedében irta vala le ezen bilié— 
gényfajt az akkoron hires angol madárbuvár, R ay János „ S y 
nopsis m eth o d ica  avium “ nevű,Londonban 1713-ban kijött 
munkája 75-dik lapján, azt egyenesen csak Mot. f íav an ak  ne
vezvén, azért, mert ez Angolhonban, hol a közönséges Motac. 
flava nincsen; a legközönségesebb sárga billegény. — Maga a

*) Atricapilla nevet azért választottam, mivel e billegénynek nem egész 
feje, csak fejföle fekete, s mivel Melanocephala név csak ollyan ma
daraknak való, mellyeknél nem, mint itt, csak a fej fö l, hanem az 
egész fej általában vagy legalább a fejnek nagyobb része fekete, pél
dáid: Einberiza melanocephala; Sylvia melanocephala s t. e f.

**) Azért határozám el magamat e billegény faj t : Motac. flava flavicapilla- 
nak nevezni, mert ez a név 1) minthogy rajta sárga fejföle a leg -  
szembeszököbb bélyeg, épen és egészen reá illik; mert az 2) az előb
biek neveivel: cinereocapilla, atricapilla—val nemcsak egyformán hang
zó, de a figyelmet ugyanazon rész jellemző színeire egyaránt utasító. 
3) Mert a Temmincktöl adott „ flaveola“ azaz „sárgás“ név, inkább 
mind a három előbbi fajra, mint erre illenék, mellyek nem min
denütt és nem ollyan eleven sárgák; de sok részeken csak sárgásak. 
Ezen fajra tulajdonkép legjobban illenék a’ „flava“ n év ,— mellyet 
azonban mind a négy éghajlatos válfaj számára meghagyni és utánna 
úgy, mint azt jelen értekezésemben tettem , mindegyiknél a tulajdon 
válfajnevet tenni kell.

***) Értekező igyekezett,valamint itta billegények,úgy a következő ma
dárnem és fajok jellemzésénél az általa fölhozott különböztető bélye
geket magokon az egyszersmind természeti valóságukban bemutatott 
példányokon is láthatólag bebizonyítani.

13
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mostani híres angol madártudós, G ould, dísznyomalú munkájá
ban: „John Gould the B irds of E u ro p a , London 1837. Pl, 
145.“ azt szinte — de ez már szántszándékkal— M otac. fi a— 
vanak  nevezi, mert ö a közönséges Havát, mint fenebb emlí- 
tém, ettől különbözöleg M otacilla  n e g lec tá n ak  mondja, — 
B onaparte  K áro ly  Lucián „G eo g rap h ica l and c o m p ara - 
tiv  lis t of the  B ird s  of E u rop  and N o rth -a m e ric a , Loud. 
1838.“ czímü munkája 18 lap, 156 sz. azt B udy tes R ay i név 
alatt írja le. A nagy hírű holland madárbúvár, Tem m inck Ja 
kab pedig nagybecsű munkájának „M anuel d’ O rn ith o lo g ie “ 
sat. III. része, 183. lapján ezen madarat M otac illa  fiav eo la , 
sárgás billegénynek nevezi. Ezen három utolsó madártúdósnak 
köszöni tehát madarunk az újabb időben történt tökéletesb meg
különböztetését, meghatározását és önálló besoroltatását az euró
pai madarak rendszerébe.

A közönséges sárga billegénytől, mellyhez nagyon ha
sonlít, az által különbözik, hogy egész fejföíe, melly a sárgánál 
mindig többé kevésbé hamuszürke, szürkesárga; hogy a szemei 
fölött egész a nyakszirtig egyenlően elfutó szemöldszalag tiszta- 
sárga és jó széles, midőn az a közönséges sárgánál fehér, vagy 
rozsdás- fehér és sokkal keskenyebb, gyakran a nyakszirt felé 
már eltűnő; — hogy a sárgafejű billegény álla, begye és egész 
alteste sárgák, midőn a közönségesnél a két első sőt az egész 
állkapocs melléke is fehér; — hogy madarunk egész olajszürkés- 
sárga testföle sötétebb a sapkájánál.

A sárgafejű sárga billegény eddigi tapasztalatoknál fogva 
Angolhon lakosa, honnan költözésekor Európa más, főleg nyűgöt i 
reszeibe is eltévelyedik. *)

*) Keyserling és Blasius: belihiere Europe's“ czímü munkájuk XIIX-
dik lap. 176 sz. ugyanazon egy fajnak jelentik ki a Siberiában ésPer- 
siában lakozó Motacilla catnpestrisí, Pallas Zoograph. I. p. 504. nro 
138, — a mi angolhoni sárgafejű billegényünkkel. Mivel azonban 
Paüas olt e név alatt egy fiatal nyakörvös madarat ir le, az ö Motac. 
campestris leírása egyformán alkalmazható, valamint a közönséges 
sárga, úgy a sárgafejű billegény fitollazatára. — Ide kapcsol az is
mert európai sárgabillegény válfajaihoz, Sundevall, svéd madárbúvár 
(k. vet. acad. Hand. Stockholm. 1842. pag. 47.) még két válfajt, u. m. 
Motac. flava scecanál és Mot. flava boreálisl e Lapponia, lásd erről 
Herrn.Schlegel hi it. Uibersicht der europ. Vögel 1844 681., 64 sz.
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Midőn múlt évi [18^1-ki] őszkor a bécsi csász. természet
tárban mulatván, és tellyesitendö többféle ohajtásim közt, az 
európai madártan újabb fölfedezéseivel is megbarátkozni ipar
kodván, azokat részint az ott fölállított példányokon, részint az 
újabb madártani munkák közt, főleg őket magában foglaló 
G o u l d n a k „ t h e  Bi r ds  of  E u r o p a “ pompás munkája gyö
nyörű rajzaiban szemlélőm: alkalmam vala ezen itt leírt, újabb 
időkben fölfedezett vagy inkább meghatározott ritkább billegény- 
fajokkal is megismerkedni- Annál szorgalmasabban fordítottam tehát 
azóta vizsga szememet minden hazánkban előforduló billegények- 
re , s szerencsés valék múlt nyárutó 20- kán a túróczmegyei 
Turecz és Zsarnócza folyók közti szép térségen, — mellyen ke
resztül ez időszakban naponkint több száz billegény, Liptó és 
Trencsin bérczeit hátrahagyva, Körmöcz s igy nyúgotdélfelé te
lelésre költözött — e jelenlévő h i m- p é l d á n y t  e l s ő  ősz i  
t o l l a z a t b a n ,  mint legelső ismért magyarhoni s á r g a f e j ű  
s á r g a  b i l l e g é n y t ,  honi faunánk s múzeumunk számára meg
szerezni. * Nagy örömöm vala akkor, midőn azt ottan megpil
lantván, szerencsésen hatalmamba keritém: de nagyobbat élvezek 
most, midőn azt visszatérésem után, szerencsém van nem csupán 
mint honi új fölfedezésemet a tek. társulattal és tiszt, szaktársim- 
mal tudományosan megismertetni; hanem egyszersmind eszközül 
használni arra, hogy a tek. társulat tiszt, tagait, általok pedig 
minden honunk természettörténet s madártan barátit figyel
meztessem , milly sok állattani kincs légyen rejtve még előttünk 
terménydús honunkban! — Magyarország, főleg a költöző mada
rakra nézve, valóságos gyűl- és forduláspont. — Hazánkon ke
resztül utaznak, benne mulatnak sok ezer, gyakran legritkább, 
sőt, a legdélibb, legkeletibb s legéjszakibbakat kivéve, — mely- 
lyek szinte néha ide eltévelyednek — majd minden európai ma
dárkincsek. Nekünk volna tehát, kedves honfiak! nekünk volna 
mondom — ha használni akarnók — — ! számtalan alkamunk 
a honiakon kívül nem csak az európai, de gyakran a külföldi rit
kább madarakat is tudományunk és természettárunk gyarapítására 
megszerezhetni; — de hihetőleg még sok új fölfedezéseket is 
honunk díszére tehetni!!

*) Ezen kirándulásomban, valamint többekben, kikísért engemet 
sz. kir. Körmöczbánya városa érdemtellyes Főbírája, tek. ferbel- 
tliáli Sálix Aloyz u r , kinek barátságos rokonérzete e nyereség 
fölötti örömimet is nagyon nevelte. Hála itt is a derék férfi
nak! — 13*
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Ámde! valamint ezen, honi madártanunk öregbítését érdeklő 
sóhaj igazságos: épen oily elkeriilhetlenül szükséges az is, hogy 
nagylerjedelmüskülönféle alakzaté hazánkban több, — sőt hogy 
minden részeiben buzgó madárbuvárok legyenek, hogy ezek 
mindnyájan barátságos összeköttetésben, tudományos egyetértés
ben élvén, egy czélra, madártani faunánk előkészítésére szaka
datlanul munkálódjanak. Az állatok számtalansága tömegében 
épen a madarak azon legszabadabb lények, mellyek egyik tájhoz 
sem lévén lekötve, semmi határt nem ismernek; mellyek tegnap 
messziről hozzánk érkezvén, ma körülöttünk mulatnak, holnap 
már 20, 5 0 , tán 100 mértföldnyire is tőlünk távol lesznek — ! 
mellyeknek egyike a legmagosb bérczeken, másika a legmélyebb 
völgyekben, többen a legsűrűbb erdőségeken, némellyek a kopár 
meredek sziklákon vagy átnézhetlen térségeken és sivatagokon, 
legtöbben pedig a megközelithetlen, posványos és nádas vizeken 
utaznak keresztül. —

Miből kitetszik, milly nehéz, sőt milly lehetetlen — egy, vagy 
néhány bár legbuzgóbb, s bár egész éltét arra áldozó madárbu- 
várnak egy illy nagy ország minden madarait kifürkészni és tö
kéletesen megismérni; — de kitetszik egyszersmind annak sikere 
is, ha hazánk különféle pontjain a lelkes természetvizsgálók sza
porodnak. — Lelkem tiszta örömében boldogul, midőn ezen só
hajait egy részről azonnal itten láthatólag igazolhatja! Mert ime 
e három, hazánk faunájára nézve szinte egészen új madárfajok 
fölfedezését egyedül több férfiak tudományos összeköttetésének 
s munkálódásának köszönheti a honi madártan. Ezen férfiak besz- 
lerczebányai három lelkes madártani tanítványom s levelezőm, 
t. ez. G r i n e u s  János ,  k. kamar. pénztári tisztviselő; Kok ősz 
I s t v á n  kisded iskola-tanító és S z i n o v i c z  L á s z l ó ,  városi 
gyógyszerész, kiknek neveik, mint különben is e természettudo
mányi társulatunk érdemes tagaié, itt is egész tisztelettel legye
nek említve. —

Jelen három madár közöl ez a kettő, K e r e s z t o r r  vagy 
K e r e s z t o r r á l y  [keresztcsörrü, Hanák termész. rajz. elem; — 
Loxia Linn.; Curvirostra, Scopol., Crucirostra Cuv.; Kreuzschna
bel, Krummschnabel.) — Ezek szinte az é n e k l ő k  osztályába, 
a m a g e v ö k  vagy k ű p o r r ű a k [aves granivorae s. coniroslres ; 
Samenfresser] rendéhez, ebben pedig a p i n t y  r o k o n z a t h o z  
[Fringillidae, Finkenartige] tartoznak.



Linné után hosszabb ideig csak egy keresztőrrfaj vala isme
retes az európai madártanban, úgymint:

1. A k ö z ö n s é g e s  v a g y  f e n y ő  k e r e s z t o r r  [Loxia 
curviroslra Linn; Crucirostra abielina Meyer Vögí. Liv. u. Eslh- 
land S. 72, Curvirostra pinetorum, Brehm. Lehrb. I. S. 166.; — 
Fichlenkreuzschnabel; Körmöczön: Ordinari Kreenes;] nielly a 
többi fajoktól következő bélyegénél fogva könnyen megismerhe
tő : Kinyúló orra fölül- és alúlról gyöngén görbült, egyenesen 
mérve hosszabb mint magas; egymást keresztező, karcsúan ki
nyújtott orrhegyeinek alsója, felsőjét világosan fölülmúló; szárny
hegyei farktakaróin túl ki nem nyúlok, azért is csak a farknak fe
lét fedők. — E fajú madarak tollazata színei nem csak az évszak, 
kor és nem szerint, hanem ugyan azon egynemű és egykorúak
nái egymástól olly különbözők, a szürke, barna, zöld, sárga és 
vörösnek mindenféle válszineibe átmenők, hogy nálok az általá
nos színmeghatározás lehetetlen. A fenyő keresztorr egész Eu
rópa , tehát Magyarhon nagy fenyveseinek is szánts de kóbor 
lakosa, mellynek külön párjai az évnek legkülönbözőbb szakai
ban, januártól decemberig fészkelnek és költenek [miről bő
vebben olvashatsz: B r e h m B e i t r a e g e z u r  V o g e l k u n d e  
Bd. I. S. 6 6 9 -6 7 5 .]  —

2. A p a p a g á l y o r r ú  v a g y  s z u r k o s f e n y ö  ke-  
r e s z t o r r :  [Loxia pytiopsittacus, Bechst; — Kiefern-Kreuzschna- 
bel; Bécs körül: Steyrischer Kreuzschnabel: Körmöczön : Pola- 
ken-Kreenes; Kriwonos poljak, Beszterczén; klukonos Óhegyen] 
— Bechstein híres német Orniíhológnak köszöni fölfedezését, 
ki azt első: „ornitholog. Taschenbuch“  czimü munkája I. 106. 
lapján írta le. — A közönséges keresztorrtúl már első pillanatra 
különbözik szembetűnő nagyobbsága és zömöksége által. De azon
kívül rövid Vi íves orra egyenesen mérve alig hosszabb ma
gosságánál; rövid orrhegyei vastagok, tompák, az alsó alig elérő 
a felsőnek hátszélét; szárnyhegyei a farktakorókon tetemesen 
túlnyúlók és így a farknak a/3 részét fedők.

Blona e madárfajnak leginkább az éjszaki Európa és Ame
rika fenyvesdús tartományai, hol még az arcticus körön belől is 
olly magosán terjed fölfelé, a meddig csak fenyvesek díszlenek. 
Európában leginkább honos Liv — Svéd, — Porosz, — Orosz, — 
és Lengyelhon nagy fenyveseiben, honnan a mérsékleti tartomá
nyokba is, főleg Svcitzon, Tirol és Stájerföldön lefelé egész a
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központi havasok végéig, tehát Lombardiáig kóborolva terjednek, 
és nem ritkán imittamott költenek. — Kedves hazunkat is néha 
számosán meglátogatják, főleg pedig akkor, midőn a szurkos és 
a vörösfenyö [Pinus sylvestris, Kiefer, Föhre; és pinus laríx, 
Lerchenbaum] tobozai bőven teremnek, s akkor — a mint a kör- 
möczi és óhegyi madarászoktól értesítetém — mindig septem- 
berben érkezvén, mintegy november közepéig itten mulatnak. De 
itteni költésükről bizonyos tudósítást sehol sem nyerhettem.

3. A k é t s z a la g -  s zá rn yú k é r esz to r r  [szalagos ke
resztorr; Loxia bifasciata; Cruciroslra bifasciata, Brehm, Isis 
1827 , p. 820; Ornis III. p. 85; Lox. taenioptéra, Gloger Hdb. 
p. 354; Lox. leucoptera, Nilsson F a u n a  S k a n d i n á v .  Fogl. 
I. p. 440; Loxia falcirosfra, Latham; — Zweibändiger Kreuz
schnabel, weissbindiger Krummschnabel; Körmöczön: Finken- 
kreenes); — A szalagos-szárnyú keresztorr már első tekintetre 
különbözik a két előbbitől kicsinységénél, de még inkább azon 
két fehér szalagjánál fogva, melly az első- és másodrendű szárny
takaróinál fehér végszegélyei által képeztetvén, a szárnyokon 
keresztül fut E faj tulajdonkép Éjszakamerikának, — hihetőleg 
legéjszakibb Ázsiának is? — lakosa, hol, p’ o. a Hudsonöböl mel
léki tartományokban seregesen jár és költ. Európának már több 
tartományaiban, például: Angol, — Skandináv, — és Német
honban , de csak történetesen, kisebb számú csoportokban téli 
költözésekor vétetett észre ( l á sd  Sc h i n z  F a u n a  d. W i r -  
be l t h .  Europ. I. p. 235 — 6; Keys,  et Blas. Wi r be l t h .  Eu
ro p. I. p. XLII; Nro 130; S c h l e g e l  kr  it. Uib er  sicht  d. eu
rop. Vöge l  p. LXVIII) — A körmöczi és óhegyi madarászok 
és erdőszök, kik előtt e madárfaj ismeretlen ugyan nem vala, de 
a kik azt a közönséges keresztorr- és az erdei pintytől (Fringilla 
coelebs, Buchfink) származó ritka korcsfajnak tartották hibásan, 
azért is Finkenkreenesnek nevezik, előttem azt állították felőle: 
hogy az nem ritkán és seregesen szokott honunk felföldi fenyve
seibe levándorolni, és hogy itt a közönséges szurokfenyökön 
(pinus picea, Fichte) tartózkodván, tobozai magvával éldegél; — 
de, hogy hazánkba télen soha, hanem mindenkor nyárban, neve
zetesen pedig junius utolján érkezik, itten legfőlebb augustus 
végéig mulatandó!

E két utolsó ritkább és magyarhoni faunánkra nézve új ke- 
resztorrfajokat szinte egy év előtt volt örömem megismeni Bécs-
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hon a esász. természettárban és a fencmlített munkákban; hon
nan haza jővén, el nem mulasztóm minden fenyvestáji madártani 
tanitványimat, főleg a buzgó beszterczebányai Gr i neus  és Ro
ll ősz urakat többek közt ezen két ritkaságra is figyelmeztetni.

Nem sokára nagy örömmel vala jutalmazva barátságosan 
összekötött (igyekezetünk, — mert a fennevezett két barátom 
fáradhatlan törekvéseinek rövid idő múlva sikerült, ezen két ma
dárritkaságnak a beszterczei környéken is történetes előfordulá
sáról nem csak hiteles tudósításokat, hanem magokat a madarakat 
is eleven példányokban Óhegy tájáról megszerezhetni. Mostani 
köztük mulatósomkor ők azokkal tanitványi hálául — kedvesked
tek nekem; — én pedig mielőtt azokat a nemzeti Muzeum gyűj
teményébe bekebelezném, kedves kötelességemnek tartottam, azok 
bemutatásával ésazokróli néhány szóval atek. társulatot értesíteni.

A még hátralevő, szinte utolsó utazásomból hozott — ez al
kalommal természetbuvártársimnak bemutatandó madár, a bú
v á r n a k  (Mergus, Linn; Saeger, Saegetaucher); egy faja. — 
Ez az ús zhá r t yá s ok  (Palmipedes, Lath; Natatores, Iliig; 
Anseres Linn.; Schwimmvögel); nagy osztályába, a le 
in e z o r r ú a k (Lamellirostres; Lamellosodentatae; Anatidae; Zahn- 
schnaebler,Blattzaehner, Enfenartige-Schwimmvögel), családjának 
egyik nevezetesebb taga.

A buvárnem kitünöleg különbözik a többi lemezorrúaktól, 
nevezetesen pedig a ká Csáktól ( r é  ez ék t ő l )  vékonyabb, 
hengerübb, belszéleinek egész hosszában apró, hegyes, fűrész- 
idomú, hátrairányzott fogakkal fegyverezett orra által, mellynek 
felső vége tetemesen legörbedt. A búvároknak Európában eddig 
4, magyarhonban csak 2 faját ismertük, honosnak, u. m .:

1. A na gy  v a g y  k ö z ö n s é g e s  búvá r t  (köznépiesen: 
nagy jegeskácsa; Mergus Merganser Linn.; Merg. Castor et ru- 
bricapillus, Gmel.; Grosser Saeger, Gaense-Saeger; Pest körül 
Mürachente — Meerach helyett)! — ; melly jeles nagyságán kí
vül , szalagtalan tiszta fehér szárnytükre, vörös orra és lába, 
de az által is megkülönböztethető, hogy fejének bár zöld- 
fekete- (az idősb hímnél), bár rozsdabarna- (ajérczénél és a 
baknál) színe egész a nyak közepéig leérő. — Ilona az ó és új 
világ éjszak tartományai, honnan a vízfagyasztótélben melegeb
bekbe léköllözvén, évenkint honunk jelesb vizeit, itt Pest körül 
is, megkeresi.
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2. A f eh é r k e  va gy  apró búvá r t  (közép apró jeges- 
kácsa; mergus albellus Linn. idősb hím; — merg. minutus, asiali— 
cus, pannonicus, stellatus, tinus, glaciális, mustelinus, furcifer, 
Auctorum; jércze és fitollazalban; — Weisser Saeger, kleiner 
Saeger, Wieselkopf); — mellynek a többi rokonfajoktól megkü
lönböztető bélyegei ezek : fekete szárnytükre egy keskenyfehér 
szalaggal keresztül vonva és elől, hátúi, fölül fehérrel kerítve; 
farka csak 16 tollú; orra jóval rövidebb közép újánál és lábával 
együtt kékesszürke , úszonyai feketék. Hona a két óvilág éj
szaktájai, honnan minden télen nyúgotdélfelé leköltözvén, hazánk 
vizeit is számos látogatja *).

Az európai ritkább buvárfajokhoz számitatnak még:
3. A s i sakos  búvár  (Mergus cucullatus Linn.; merganser 

virginianus cristatus, Brisson; — Helmsaeger, Kappen-Saegetau- 
cher); — melly tulajdonkép éjszakamerikai madár, de történetesen 
már Európába is , nevezetesen Angliába letévelyedett. Ismertető 
bélyegei: halantékain eredő, nyakszirtén túlnyúló s mintegy sisa
kot képező fehér, de fekete szalagocskával végződő hosszas búb; 
fehér testala a hasoldalokon rozsdabarna; fehérszürke fark alta
karói fekete-barnával habosak; fehér szárnyczimere fekete sza
laggal áthúzva és előlfölül feketével, hátúi pedig barnaszürkével 
kerítve; orra vörösfekete, lábaiteslszinüek. — Honunk madárta
nában még eddig idegen. De nem idegen ezentúl;

4. A hos szúor rú  búvár :  (Csúposbúvár; Mergus serrator 
Linn.; Merg. leucomelas Gm. idősb hím; Langschnaebliger Sae
ger, mittlerer Saeger, rolhbrüstiger, — gezopfter-Saegeschnaeb- 
ler); mellynek vörös orra mindig hosszabb a közép újánál, tehát 
testéhez aránylag hosszú; fehér szárnyczimere a hímnél két , a

M ergu s an atar iu s ,  Entensaeger, Eimbeck, Isis 1831, S. 299, 
fig. c. (Clangula anguslirostris, Schmalschnaeblige Schellente, Brehm 
Hdb. d. Vög. D tsch l.  S 930.), melléből eddig csak azon egyet
lenegy példány ismeretes, melly az 1825-ki ősszel az Oker folyón, 
Braunschweig mellett lövetvén, az odavaló herczegi természettár- 
ban vagyon fölállítva; — a leglapaszlallabb madárbuvárok, például 
Te m ininek, Naumann, S c h le g e l  ítélete szerint semmi egyéb, 
hanem egy a fehérke búvár és a csengő kácsa (anas clangula ? vei 
an. islandica? Schellente? oder Spatelente? — ) elegyítéséből szár
mázott kácsabu vár k orcsfa j .  Lásd Naiun. Naturg. d. Vög. 
D tsch ld s  XII. S. 194— 197; S c h le g e l  krit U ibers. S 109. 
Nro (127.)
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jérczénél és a fiáknál egy fekete szalaggal keresztül húzva; a 
nyakfeketéje vagy rozsdabarnája nyaka már felső harmadával le
felé végződő, nyakaidnak alsóbb és mellének felsőbb része rozs
dabarna foltos, sötétes tollgerinczekkel vonalozva; lábai sárgavö
rösek. — Ennek hazája a három világrész éjszaki földsark kö
rüli tartományai egész Grönlandig, mellyekből télen mindenfelé 
melegebb tartományokba, példáúl igen számosán az ádriai tenger 
mellékére is elterjedvén, hihetőleg ollykor, bátor ritkábban, ho
nunk vizdús kerületeiben is megfordul.

E madárnak jelenlévő példánya, egy az 1840-diki — 
őszi költözésekor rokonfajú útitársával együtt lövetvén meg 
Beszterczebánya szomszédságában a Garam folyóban, S z i-  
novicz  Lászl ó gyógyszerész és tagtársunk gyűjteményébe 
került, ki azzal, mint általam ráismert első magyarhoni hosszúorrú 
búvárral múlt ottlétemkor nekem kedveskedvén, vele nem csak 
nemzeti múzeumunk madárgyüjteményét, de egyszersmind honi 
madártanunkat is egy madárfajjal hazafiasán gyarapította.

Az utolsó felföldi utazásom többi, szinte nem érdektelen — 
állattani tapasztalataim s fölfedezéseim eredményeinek előadását 
jövőre tartván fen magamnak a tek. társulat engedelmével, már 
csak azon szives ösztönsohajjal fejezem be mai szavaimat: 
hogy mi, magyarhoni természetvizsgálók, valamint a madártanban 
úgyszinte minden más osztályaiban is a honi természetrajznak 
csak úgy és akkor haladhatunk szerencsésen előre, csak akkor 
boldogúlhatunk igazán örömei és gyümölcsei élvezésében, ha 
kedvencz szakainkban egyenként is szakadatlanúl búvárkodunk, 
— s ha a mellett még egymással barátságos kezeket is fogván, 
közös sikerünk fölött összhanggal és közörömmel vallhatjuk: Yires 
unitae agunt!



A VAKONDOKRÓL,

BONCZ- ÉS ÉLETTANI TEKINTETBEN 

ÉRTEKEZIK

D r . R H É D E Y  A I T A L .

A vakondok kizárólag csupán a föld alatt él s tenyészik, 
hol élelme keresése végett meneteket á s , s helyenkint földra
kásokat névszerinti v a k o n d o k  t ú r á  so k a t okoz ; különös, 
miszerint ez állat kicsinysége mellett képes a legkeményebb föld
részekben is munkáját folytatni, mi leginkább vezérle engem ez 
állat bonczolása- s csontváza kikészítésére, tudni óhajtván: már 
külsőkép is szembetünöleg ásásra alkalmas elejének belső alko
tását s belszerkezetének mibenlétét. — Hogy milly erőt s szaba
tosságot használ munkája tellyesitésére, szerencsés valék Tttes 
Bugá t  Pá l  úr szívességéből meggyőződhetni, látva nála ez ál
latnak vastag elövégtagokkal s széles mellrészekkel ellátott idom- 
talan élő két példányát. Mit azonban jelenleg csekély bonczolati 
tapasztalatommal, s az általam készített csontváz rövid leírásával 
leendek szerencsés megmutatni.

Ez állatfaj tartozik az emlősök 4-ik rendjéhez (a húsfalók
hoz) és 9-ik családjához. — Van pedig kétféle t. i. k ö z ö n s é 
g e s  vakondok (Talpa europ. Linnéi) és v ak  v a k o n d o k  
(Talpa coeca Savi.) ez az elsőtől annyiban különbözik, meny
nyiben kisebb, s mennyiben szeme a közönséges tokaróktól fe- 
detik.

A jelen állat k ö z ö n s é g es v a k o n d o k ;  teste, kivéve 
sáppadt hússzinü lábait, kék-fekete, finom szőrrel fede’t 5" kosz-
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szuságu: lakja Európát, Ázsia éjszaki s közép részét; eledele 
robar s földi gelíszta — mit hegyezett fogainak alkotása is elég
gé tanúsít; a növényt bár milly éhes állapotban sem fogadja el.— 
E tekintelben F l o u r e n s  több kísérleteket tön; ugyanis egy- 
izben majdnem egészen folddelteli üveg alá zárt két vakondoknak 
növényeket nyujta eledelül, másnap a növények sértetlenül, az állatok 
egyikének pedig csupán szétszaggatott bőre, s csontjai találtattak; 
az erösb állat tehát a gyengébbet természetének megfelelő tápiá— 
lékhiány követköztében megtámadá s húsát elemészté; — mit ez 
állat a szabadban is követ falárdsága s harapósságánál fogva úgy 
annyira, hogy egymást ugyanegy vidékben nem szenvedi, az erösb 
a gyöngébbet megtámadja, sőt ha tápláléka nincs (mint említetett) 
itt is fölfalja. — Hogy F l o u r e n s  még inkább meggyőződjék, 
egy vakondokot magánosságba zárt, s több nemű növényekkel 
el is látta; de az más nap holtan feküdt. — Mások ellenben, 
mellyek fogságuk alatt robar, gelisztákkal s a t. tápláltalak egész
ségesek s frissek valának. —

Földalatti útát s a testéhez képesti nagy halmokat fejével s 
elötalpával ássa, melly alatt szünet nélkül táplálékot is nyer; ha 
a geliszta nedves vagy esős időben a föld színéhez közéig, a va
kondok is fölületesen tűr, innét van az, mikép esős időben szám
talan a v a k o n d o k  t ú r á s ;  száraz idő alkalmával különben mé
lyebben já r, s a föld színén csupán tavaszon, párzás idején czi- 
kázik.

Évenkint 4 — 5 vak meztelen kölyköt fiadzik, s ezek szá
mára — de a vízállásnál mindig magasban — nagyobbszerü göd
röt ás, mohával s falevelekkel kitömi, s több menetekkel ellátja hi
hetőleg a táplálékhozi könnyebb jutás végett.

Ha s z nos  az emberiségnek finomszörü bőre által, és 
mennyiben a haszonvehetö növények gyökereit rongáló gelisztát s 
robarakat emészti föl; — káros ellenben túrásaival leginkább a 
mezőgazdákra nézve, miután a jobb s termékenyebb földrészeket 
teszi majdnem haszonvehetetlenné; miért kiöntés s több más
félekép igyekeznek is kiirtani.

Testét ez állatnak mint más egyébét 3 részre oszthatni föl: 
fe jre , t ö r z s ö k r e  s vé g t a g o k r a ;  a mi a fejet  illeti ez össze- 
lapúlt, s aránylag véve igen hosszú; koponyáját: két fal- 2 ha
lánték-, ik—, nyakszirt- s a felső állcsontokkal összenőtt homlok
csontok képezik, ide számítva még a járom s alsó állcsontokat
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is; — magában foglalja a fej a kisebb nagyobb mértekben kifej
lődött külérzékeket. u. m. a látást, hallást, szaglási s a t. — — 
L á t é r z é k é n e k  megfelel a pillás szem,melly a járom- és hom
lokcsontok szemivei alatt tulajdon szemgödrében fekete pontocs
kaként tűnik elő; ha t. i. a körülötte lévő kiiltakaró tömött szőre 
széthajtatik. Bonczolás alkalmakor szeméhez aránylag kifejlett 
czérnaszálvaslagságu látideget is különböztetheték meg. ■— Mi
nek követközése nem egyéb, minthogy ez állat, melly eddig a 
régiek szerint tökéletes vaknak tartaték, a természettől lalérzék- 
kel, — ha nem tökéletessel is — bir. De tekintve finom szaglá
sát s hallási érzékét, úgy nemkülönben földalatti életmódját, ta
lán annyira tökéletes látásra szüksége nincs is? — Hogy azon
ban keveset sejdit, aligha tagadhatjuk. A természetnek ama ren
deltetése, mellynélfogva szemei sűrű szőröktől tökéletesen fedet- 
nek — igen czélirányosnak látszó, ha meggondoljuk mennyire 
van az érzék életműnek védőre szüksége a túrás alatt. — Mi 
h a l l á s i  é r z é k é t  illeti, az annyira finom, hogy a töbhi érzéke
ket is fölülmúlja, legcsekélyebb mocczanást is észre vesz, — 
tökéletességét mutatja a bonczoláskor szembetűnő hosszú kifejlett 
kü l ha l l j  á r a t i  mene t ,  úgy nemkülönben a széles dobhártya, 
s a halantékcsont alsó s oldalsó részén látható közép fülcsont 
részének meglehetősen tágas nyílása. —

A szaglási érzéke mindazáltal legkitűnőbb s legfinomabb is, 
miután ösmert alkotásánál fogva leginkább annak segedelmével 
jöhet csak táplálékasprédája birtokába; ezt azonban az orrot kép
ző csont és lágyrészek tökéletes kifejlettsége is eléggé tanúsítja.— 
Magát az orrát alkotják a felső állcsontok, az orrcsigák, a közép 
falcsont és a rostacsont, mellynek függőleges lemeze szinte lát
ható. — Ez életműnek kiegészítő nevezetes része még t. i. 
a porezos állományú, hegyes, majdnem 1/2// hosszú, erős izmokkal 
ellátott o r r m á n y ,  melly mozgékonysága s feszítő erején kívül 
t a p i n t a t  é r z é k k e l  is bir. Honnét a palócz v a k o r r a s n a k  
is nevezi.

A felső s alsó állcsontok erősek, jól kifejlettek , magokban 
foglalják a rágó élelmüket a hegyezett f o g a k a t ;  ezek 3 félék 
u. m. m e t s z ő ,  eb vagy s z e m,  és z á p f o g a k ;  a me t s z ő k  
számra nézve fölül 6 — alól 8-an vannak szem v. ebfoga van 
kettő, a felső nagyobb az alsónál, hegyesebb, mert ki és hátrafelé 
álló (ezt a g y a r n a k  is nevezhetnék) — ezek után következnek
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fölül 4, alól pedig 3 hamis zápfog, mellyek mögött a nagy s szé
les 3 gumós valódi zápfog látható. — — Az alsó állcsont két 
részből áll, mellyek az állcsúcsnál egyesülnek: testén megkülön- 
böztefhetjük a medercsatornának két állcsúcslikait- — Ágain a 
bütyök- és bengenyujtványokon kívül, még egy le- és hátraálló 
hegyes nyujtványt látunk, honnét egy erős görgeteg szálag ered, 
mi által egyesül a halántékcsont alsó részével.

Törzsökén megkülönböztethetünk 7 nyakcsigolyát, 13 mell
vagy hátgerinczcsigolyát, 6 lágyékcsigolyát; — keresztcsontját 
5 álgerincz, farkát pedig 12 apró csigolyák alkotják; — összesen 
tehát a g e r i  nez oszlop 43 csigolyából áll.

Va l ó d i  b o r d a c s o n t j a i n a k ,  mellyek a szegycsonttal 
közvetlen jönek érintkezésbe, száma 8 — álbordáié pedig, mellyek 
a hátizmok közt helyezvék — 5.

S z e g y c s o n t j a  mint a madarak és denevéreknél előre ál
ló taréjjal b ir, mellyektöl tömött s erős rostú izmok erednek , a 
fölkar felé menők; ezen szegy taréj a mellizmoknak munkálathoz 
megkivántató erőt s nagyságot nyújt, markolata a szegycsontnak 
egyesül a kulcscsonttal.

Mi a m e d e n e z é t  illeti, az körülbelől l ' y hosszúságú, két 
csontbul áll, mellyek felsőkép a keresztcsonttal porezszálag köz
bejöttével egyesülvén, alólról mintegy 2 —3' szélességben egy- 
mástul elválva, valóságos hasadékot s magokban mindemellett szűk 
üreget foglalnak. — C u v i e r  megjegyzése szerint ezen alsó hasa- 
dék nem egyéb medenczeiireg kiegészítésénél, hogy annál köny- 
nyebben történjék a íiadzás; — a bonczolati fürkészet azonban 
ellenkezőt tanúsít, miután a medenczeüreg a helyett, hogy a nemi 
részek benne foglaltatnának, egész terjedelmében izmokkal töl
tetik be, mellyek a hátsó ki nem fejlett végtagot segítik előmunká
lataiban; hogy a fiadzás nem történik a medenczeüregen át, ta
núsítja a nádrának hasüregbeni helyheztetése; s hogy a végbél s 
nemzörészek külnyilásai nem a medencze alsó s hátsó üregénél, hol 
a fark veszi kezdetét, hanem jóval előbb, mintegy a medencze 
középrész alatti táján szemlélhető. Ezen nyilvános é l e t t a n i  elté
rés jelenlétében eme kérdés: váljon miért nem helyeztetnek a nemi 
részek a medenezében ? miért nem történik ez állatnál a fiadzás 
medenezén által, mint másoknál? s miért van épen a medencze
üreg izomtömeggel ellátva ? — könnyen megfejthető úgy hiszem, 
ha a hátsó végtag csontjainak ki nem fejlődött állapotát, izmainak
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petyhüdségét,szóval az egész hátsó végtag tökéletlenségét vizsgálat 
alá vesszük. — Ezt azonban alkalom kedveztével szándékom új
ra megvizsgálni, tekintve leginkább e physiologiai kérdéseknek 
nem kis föladató nyomatosságát. — Addig is kérek minden élet
tani szakértőt méltóztassék e tekintetre némi figyelmet fordítani.

Az elövégtagok igen rövidek, k i- és hátrafelé állók, en
nélfogva czélirányosak is az ásásra; — állanak kulcs-, lap-, 
föl- és alkar- úgy nemkülönben kézlö-csontokból, ide számít
va a körmöket és izmokat. — A k u l c s c s o n t  igen rövid,vas
tag, koczkaalakú, szálagok által egyesül a szegy-, lap- és föl— 
kar-csontokkal. — A 1 ap csont  keskeny súgár, mintegy csö
vecskét képez, elövége a kar- és kulcscsonttal jő érintkezésbe, 
a hátsó felső vége pedig, hol külsőleg kiálló izomnyujtványok- 
kal bír, haránt erős szálag által (mellyet l apcsont  közt i  ha r án t  
s z a l a g n a k  lehet nevezni) tartatik irányban; maga a csontfö- 
liilet izommal borítaiik; két izom által pedig, melly középrészé
től ered, az 5 —6-dik valódi oldalbordacsonthoz köttetik; a két 
lapcsont közt helyeztetik az izmok által életben hátrafelé vont 
nyak.

Mi a f ö l ka r c s on t o t  illeti; ez igen igen eltér természetes 
idomától, gömbölyüsége s tömöttsége által, mi leginkább okozza 
az előtagok rövidségét. — Megkülönböztethetünk rajta mellső és 
hátsó Japot, alsó külső, és felső belső végeket, úgy nem
különben több erős izomnyújtványokat s kivájulásokat; a mellső- 
lap kissé homorú; ezen homorúságnak hátsókép megfelel egy 
é l es  fö l emel kedés ,  melly által két üreg képeztetik, — felső 
vége sima sporcczal fedett,egyesül a lap- és kulcscsonttal; alsó 
külső vége pedig az alkar csontjaival jő összeköttetésbe. — Itt 
kitünőleg látható idomra nézve az é l et t ani  e l t é r é s ; mert a 
helyett, hogy e csont (mint más állatoknál) a természettől hosszú 
alakot nyert, gömbölyüded széles, tömött s erős izomnyújtvá- 
nyokkal lön ellátva; de méltán is , tekintve földalatti életmódját 
s rendeltetését. — Az említett kivájulások s üregek izmokkal 
tömvék.

Az alkart két csont, u. m. a s i n g -  és orsócsont alkot
ják ; amaz majdnem kétszer hosszabb ennél; a sing felső vége 
két nyüjtvánnyal bír, nevezetesen hátsó és mellsővel; — a hátsó 
könyökc s úc s  vagy kampó érdes, szélesen terjedő, s félhold- 
képű ; a mellső pedig porczos fejjel bírván helyeztetik a fölkar
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izesülési kivájulásába — az alsó izesülési vége egyeztetik a kéz- 
tővel. — Megkülönböztethetni még a singen két szélt, és két fö
lületet. — A külső szél éles, kissé előre hajlott, a belső pedig 
tompa, a mellső fölület kivájúlást, a hátsó pedig domborúságot 
mutat. — Az orsócsont gömbölyű s rövidebb a singnél, felső vé
ge a fölkar- és singcsonttal, az alsó pedig a kéztővel tokszálagok 
óllal egyesül.

A k éz  igen széles, tenyere mintegy ki- és hátrafelé álló; 
külső alakára nézve az emberi kézhez sokban hasonlít; — áll 
több kéztö-, középkéz- és űjperczcsontokból; a kéztőcsontok- 
ból apró nyújtványok emelkednek, mellyekhez a feszítő izmok 
inai tapadnak; — bír ezentúl egymástól el nem vált öt újjal mel- 
lyeken kívül a tenyér külső szélén a hüvelykúj fölött mindjárt a 
tenyérbőnye s izmok közt egy s a r l ó  idomú csont szabadon he
lyeztetik a hajócsonthoz csupán egyszerű szálaggal kötve; ez a 
tenyérnek nagyobb s tökéletesb üreget ód, hogy az állat túrása 
alatt az ásott föld mennyiségéi annálinkább fölfoghassa; külön
ben a tenyért fedő bőr alatti bőnye rendkívül vastag és erős. — 
Az ujakat bevégzö körmök hosszúk, laposak, erősek s metszők. 
— Mi az elővéglag izomrendszerét illeti, ez átalában a többi iz
mokra nézve legkifejlettebb, számos izmokból állván, vastag hús
tömeget képez, mi már külsökép is föltűnő; legerösbek mind
azonáltal a hajló izmok. — Megemlítésre méltó még a karfonat 
és az ebből eredő elő végtag idegei, mellyek szembetünőleg fö
lülmúlják kifejlődési tekintetben a többi rész idegeit, honnét na
gyobb életet is adnak izmainak munkálódásiban. — Visszapillant
va '.ehát az elővéglag egyes részeinek különös kifejlődésére s 
idomára, elmondhatjuk, mikép itt rejlik amaz erő, melly által 
képes ez állat csuda munkáját folytatni; ez azon eszköz, mit ö 
földásásra és széthányásra használ. Miért is á só  k é z n e k  vagy 
k é z l a p á t n a k  bátorkodom nevezni.

A h á t s ó  v é g t a g  fölszárát, czomb és térdkalács, alszárát 
síp- és szárkapcsi, a lábat pedig láblö—, középláb- és újperczcsontok 
teszik. A czombcsont rövid, vékony, fölvégén a nagy és kis tompo
rok kivehetők, egyesül a medenczével; megkülönböztetünk még a 
tomportól egy le-és kifelé terjedő érdes szélt,melly ez a medencz- 
üregbül kijövő porló izmok tapadnak, alsó része két bütyöknyujt- 
vánnyal végződik, egyesülve a síp-és térdkalácscsontokkal. — 
Az a 1 s z á r s í p c s o n t j a még silányabb az elsőnél, kissé előre
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görbüli, felső és külső végén ki- és hátra felé hajlott finom nyujt- 
ványa van. — A s z á r k a p c s i  csont kifejlődésében tökéletesen 
meggátolt, s igy mint ki nem fejlett végkép átmegy a sípcsontba, 
s ezzel mint szinte silánnyal a középen egyesülve e g y  c s o n t o t  
képez; a két tökéletesen eggyé vált csont alulról a keskeny, mun
kára nem alkalmas lábtövei (hol a sarkcsont világosan tűnik elő) 
tokszálag által jő összeköttetésbe.

A lá b  tő  csontjai is szembetünöleg gyengék s hitványok, 
bár számra hasonlók az elövégtag kéztő csontjaihoz. — Megemlí
tendő még, miszerint a hátsó lábujak, valódi metsző fölső kör
mökkel nem is bírnak; — de nincsenek is egymáshoz olly szo
rosan kötve, mint a kéznél; — az izomrendszer szinte petyhütt 
nem tömött. Tekintve tehát eme végtag silányságát s tökéletlensé
gét s ezt az igenigen kifejlett elő végtaggal egybehasonlítva, vi
lágos , mikép a természet ez állatnál tehetségi erőt csupán ele
jére ruházott , ezt pedig egyedül menésre alkalmazd.
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TERMÉSZETRAJZI TEKINTETBEN 
PETÉNYI S A L A M O N T Ó L

ÉLETTANI TEKINTETBEN
Dr. GLÓS SÁMUELTŐL.

(L. IV. Táb.)

Magyarhon, sőt mondhatom Európa legnevezetesebb emlő
sei egyike tagadhatlanúl a f o g a s  v a k o n y ,  közönségesen föl 
d i - k u t y a  (Mus tvphlus Lin. — Spalax typhlus Güld: szerint; 
Blindmoll, Blindmaus; oroszul Slepec-zemny; lengyelül Piesek 
zemny). Ez az őrlők (Glires, Nagelhiere) nagy rendjében, a vaksi 
túrók (Wühlmaeuse) családjához tartozik. Megismertető bélyegei: 

„A kissé idomtalan nagy, derekánál szélesebb, oldalvást 
szegletes fe j; — homlokától kezdve fejoldala közepéig terjedő 
fehér sertepártázat; — lapos, csupasz, hátulról a serte partázat 
felé ívesen kanyarodó orr.“ E fő béllyegein kívül szembeszökők 
még: farkhiánya, rövid zömök kaparásra termett lábai, hamuszi- 
nű, fölül vereses, alól sárgás-zöldellő bundája, melly minél idő
sebb, annál világosabb, s minél fiatalabb, annál sötétebb szinü.

Nevezetes a fogas vakony hazánkra nézve már azért is, 
mivel őt a természetrajz ez előtt még nem régen c s upá n  dél i  
O r o s z o r s z á g  l a k o s á n a k  i s me r t e ,  hol ötét a hires po
rosz természetvizsgáló Pa l l a s ,  Don és Volga folyók közt fe
dezte föl. — Hazánk halhatatlan füvésze K i t a i b e 1, és szinte 
jeles honi természetbúvárunk, B. O c s k a y  F e r e n c z  voltak 
elsők, kik ezen századok óta.a Duna és Tisza közti megyékben

n
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„ f ö l d i k u t y a “ a dunántúliakban pedig „herécz“ név alall is
mertállatot, mintegy 1820-ka körül a bécsi csász. természet- 
tárnak megküldvén, ez állal,mint a magyar föld terményét s ma
gyar állatritkaságot ismertették meg a tudós világgal; noha an
nak hazánkbani létét régen már azelőtt gyanította S e v e r i n i 
J á n o s ,  selmeczi professor, „Tentamen Zoologiae hungaricae', 
czimü kézi könyvecskéje, 79-ik lapján mondván: „ Sp a l a x  
m a j o r  h a b i t a t  ad V o l g á m ;  — non  ne e t i a m  ad T i- 
b i s c u m?  V a g u m ?  D a n u b i u m ? ! .

Igen jeles a fogas vakony n é g y  h a r a p ó ,  s z e m b e s z ö 
kő f o g a i r a  n é z v e  i s ,  mellyek közt a két alsó olly tetemes, 
minőt a testnagysághoz aránylag más rágdálónál aligha találha
tunk. Nagyságuk miatt nem fedetvén a keskeny ajkaktól, min
dig félig kint állanak. S épen ezen szembetűnő bélyege miatt 
neveztem azt magyarul „ f o g a s  v a k o n y n a  k.“

Még nevezetesebb a fogas vakony belső alkotásánál fogva 
élet- és boncztani tekintetből, valamint az egész csontvázában 
úgy egyes csontrészeiben is, leginkább pedig a kaponya, mell
üreg, kar, és medencze csontjaiban, ezek alkotásával vala
mennyi egyéb emlősök csontvázától jelesen különbözvén.

De legnevezetesebb a fogas vakony általában azért: mivel 
a világ mostanig ismert emlősei közt e g y e d ü l  ő e g é s z e n  
v i l á g t a l a n ,  s o l l y  a n n y i r a  t ö k é l e t e s  v a k ,  hogy sem 
kívülről nincs látható szeme, sem a feje bőrén szemnek szolgáló 
nyílás, és mivel azon kis fekete pontocska, melly a szemüregen 
kívül egy mirigyes tömegben borítva fekszik, a látás munkáló- 
dására képtelen, miután fölötte a bőr nem csak minden nyílás és 
vékonyodás nélkül megy el, de a szőr is a szemnyilás rendes 
helyén nem csak nem hiányzik, sőt épen itt legsűrűbb.

Ezen vakságáért nevezém azt „ v a k o n  y n a k “ (Vajda: 
Pethe után „ v a k s i n a k , “ — de a vaksi roszúl ugyan, de mégis 
mindég lát —; Földi „v a k-m u r m u t é r n a  k )“ minthogy a min
dennapi „földikutya“ név rendszerbe tellyességgel nem való s 
ezen állatot nem jellemző.

A bölcs teremtő, ki mindeneket czélirányosan, s czélirány- 
talanúl semmit sem alkotott, ezen állatnak is valószínűleg azért 
nem adott szemvilágot, mivel majd mindig a föld sötét gyomrá
ban tartózkodván, nekie arra szüksége nincsen. De ezen fogyat
kozását bőven pólolá a teremtő jósága egyéb érzékei, neveze-



tesen a szaglás, hallás s más egyéb tapintás finomságának eme
lése és tökéletessége által.

A mi hörcsöknagyságú fogas vakonyunkon kívül, vagyon 
még egy tengeri nyűlnagyságú faj a keletindia sundai szigetein 
(Sumatra, Java, Borneo, Celebes), főleg Jáván, t. i. a s u n d a i  
v a k o n y (Spalax javanus).

Eddigi vizsgálataim s tapasztalataim szerint, lakja a fogas 
vakony Magyarhon nagyrészét, főleg az alföld dunán-és tiszán- 
inneni és tűlitájait, jelesen Pest-, Heves-, Békés-, Bács-, Torontál 
megyék terjedelmes síkságait. De találtatik az imitt amott a Du
nán túl is, mert B. O c s k a y  Sopron táján kapta; sőt a szomszéd 
Erdélyben is Kolozsvártól Szebenig, főleg a mezöségen s olt 
leginkább Madarason; de sehol nagyobb számmal. Igen kedveli 
a könnyű, porhanyós, könnyen túrható földnek gyepes és mi- 
vell részeit, melly alatt magának itt ott egy igen hosszú bejáró 
f ö c s ö v e t  s ettől befelé és félrenyuló több t ú r c s ö v e k e t  
ás, hol is az egymástól bizonytalan, jobbadán jeles távolságra 
azon csövek fölött jó magas és széles földrakásokat hány. Túrá
sainak belseje, egy főleg fölülről összenyomott és annyira ki
simított csöüreg, hogy szinte fénylik, mi által a sokkal emel
tebb, kerekítettebb és ripacsos vakondok csöveitől szembeszö- 
köleg különböznek, valamint ennek földhányásai is amazétól az 
által, hogy ezek közönségesen sokkal kisebbek és közelebb 
egymáshoz állók, mint a fogasvakonyé.

Leginkább szereti fogas vakonyunk a föld miveit részeit, 
nevezetesen az ollyan szőllő- és gyümölcsfakerteket, mellyekben 
magokban, vagy szomszédságukban különféle gyökeres zöld
ség, a hol burgonya, czukor- és sárgarépa, zeller, veres
hagyma, dinnye, kukoricza, lóhere s több eféle gyökér-s gyümölcs- 
fajták miveltetnek, mellyek gyökereivel leginkább él, és azok
ban , mint felőle mondják, gyakran nagy károkat és pusztításo
kat tesz. Bizonyították ezt felüle előttem például Békesme- 
gye terjedelmes pusztáin lakozó tanyások: hogy a földi kutya 
ott, hol a vereshagyma és főleg a zeller nagyban termesztetik, 
nagy pusztításokat szokott tenni. Mert, egy pár perez alatt aláás
ván ezen termesztményeket, az ásott gödörbe gyökerüknél fogva 
egymásután úgy behúzogatja, hogy fölöttök a föld beesvén, he
lyeiket elborítja, s hogy igy a reájok néző s díszletükben gyö-
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nvörködő termesztő szemei elöl tündeképen elenyésznek. — Én 
azon darabokkal, mellyeket több Ízben a rajiok teendő vizs
gálatok végett tartottam, és mindenféle miveit és vadon nőtt 
növényekkel kinálgattam, azon tapasztalást teltem, hogy minden 
egyebek közt a sárga répát, fris burgonyát, fiatal kukoriczát, 
sárga dinnyét, de mindenek fölött a zellert és vöröshagymát ked
velték ; megvetvén eleikbe nyújtott bárminemű húsos és állati 
táplálékokat. A körülöltek tett sok érdekes tapasztalatim sorából 
egyet e helyen el nem hallgathatok. Valahányszor szemléltem a 
földben lakozó, s benne magoknak járásokat, fekhelyeket, ele- 
ségtárokat ásó emlősök túrásait, és a bejáró lyukaik fölött vagy 
előtt kihányt földrakásokban talált, gyakran jeles nagyságú kö
veket : bámulva sohasem foghattam meg azt , váljon mikép ké
pesek e gyakran kicsi és gyönge állatkák illy tetemes nagy és 
nehéz köveket jobbadán csekély lábaikkal kihozni ? s vál
jon , mikép segítenek magokon akkor, midőn csöveik ásásában 
akadályozó nagyobb kövekre találnak ? E szenvedhetlen bizony
talanságtól ingereltetve, adék azon kádakba és nagy ládákba, 
mellyeket az elevenen tartott vakonyok számára készítettem, 
nem csak különféle földfajokat, hanem egyszersmind számos ki
sebb és nagyobb köveket. — S lám! azonnal tellyesedett rajtam 
is a szent irás azon bölcs és a természetbúvárokra nézve is nagy
becsű tanácsa s jóslata: „ k e r e s s é t e k  és m e g t a l á l j á t o k !  
(Máté 7 ; 7.) és  a ti  ö r ö m e t e k  t e l l y e s  l e s z . u — (János 
16; 24.) — Mert irne magamnak is vala örömem azonnal meg
találni azt, mit kerestem . és látni, mit tudni kívántam. Valahány
szor vakonyom tudniillik ásása közben nagyobb kőre akadt, 
mellyet hátsó lábaival ki vetni képes nem vala: mindannyiszor 
csövében megfordúlt, s a követ mindenünnen körül ásván, nem 
lábával — de a neki feszült erős fejével egész a cső külső nyí
lásáig s ki a hányásra tolta föl.

A honi emlőstan kifejlődését szivemen hordozván, fölszó
lítottam vala már az 1834-ik év némelly hírlapjaiban*) és a tu
dományos gyűjtemény akkori folyamatában **) minden termé
szetbarátot, jelesen pedig hazánkban azokat, kiknek alkalmuk

*) Vereinigte Pest-Ofner Zeitung.
**> Tudom. Gyűjtemény 1843.1. kötet.
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volna a fogas vakony bővebb vizsgálatára, mikép az ezen érde
kes honi emlős mivoltára, különféle tulajdonságaira figyelmezni, 
s bármi, ezen állat magány rajzához (Monographiájához) tartozó, 
természetének még mindig hiányos ismeretét kiegészítő tapasz
talatokat gyűjteni és velem közleni szíveskednének, ki szinte 
azon czélra törekszem, hogy Magyarhonból eredjen e magyarhoni 
ritkaság töké.'elesb magányrajza. Azon fölszólitásomban igyekez
tem vizsga figyelmüket főleg e következő érdekes 5 kérdés 
megfejtésére ösztönözni:

1 - ör Váljon; igazán tnlajdona-e ez állatnak valami  nemű 
ugatás? miilyent annak sokan tulajdonítnak; miután hihető, hogy 
azt nem ok nélkül nevezik mag’yar földön „földi  ku t yának ; u 
Ukrainiában „Zemskie SténéLengyelhonban ,,Piesekr zemny“ 
és ezek után Ra c z i ns z ky  is „Caniculus sublerraneus‘'-nak.

2 -  or A fogas vakony mindig a föld gyomrában lartózkodik-e? 
vagy ollykor, vagy tán gyakran is kijár a föld fölületére ? —

3 -  or Készít-e magának különös tanyákat, fekhelyeket, ele- 
ségtárakat ? — hord-e valamit és mit hord össze telelésre valónak 
ezen üregeibe? következőleg:

4 -  er A telet mikép tölti ? — ébren-e ? vagy a téli álom ér
zékleien zsibbadásában? —

5-ör Venni-e észre rajta szabad magaviseletében látérzéknek 
s szemvilágnak valami nyomát? És ha igen, mikép nyilvánítja 
azt?; ha pedig nem, melly más érzék által pótoltatik az nála 
leginkább? —

Már előre sejdítem, igen tisztelt hallgatóim, azon sok s 
eredménydús adatokra feszült figyelmük s várakozásukat, mel- 
lyekkel a fölszólitott nagy közönség sietett gazdagítani s fölse- 
gélleni ebbeli törekvéseimet. — De ezek örvendetes közlése he
lyett, azt kell fájdalom! vallanom, hogy még honunkban ezek is 
csak úgy, mint 100 más köz czélra törekvő fölszólítások elhang
zottak a pusztában, a nélkül, hogy azon fölszólitás követközté- 
ben csak egy jottával is tudósítattam volna. De ezt csak azért 
hozom elő, hogy alkalmam legyen itt ajánlani minden, főleg 
magyarhoni természetvizsgálónak, azon általam is szomorú ta
pasztalások után mindinkább követni szokott elvet: „ s z ó l í t s  
föl  s o k a k a t ,  de c s a k  ma g a d  m ű k ö d é s é b e n  b i z -
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Néhány jó barátom segítség-éve] a fogas vakony körül *) 
szakadatlanúl folytatott nyomozásim követköztében sikerült, a 
megfejtésre ajánlott kérdésekei enmagamnak megfejteni.

Mi e z e k  k ö z t :  az 1 -sö t i l l e t i :  Váljon tulajdon-e 
ez állatnak valaminemü ugatás vagy hozzá hasonlatos szó , hang? 
arra azt válaszolhatom: hogy én magam, ámbár sok elevent tar
tottam és különféle visszonyokban e tekintetben is figyelemmel 
kisértem, tőle fogságában, egy pisszenö nyikkanásnál, mellyet 
haragrai fölingereltelésében hallatott, egyéb hangot soha nem 
hallottam; de e felöl másoktól sem tudósítattam.

Mi a m á s i k  k é r d é s t  i l l e t i :  az való, hogy a fogas 
vakony rendeltetése s testalkatánál fogva többnyire a föld gyom
rában tartózkodik, beune eledelkeresése után fáradságosan el
járván, és ellenségei, a ragadozó emlősök és madarak ellen, 
mellyek megragadásának vak létére nagyon ki van téve, legbizto
sabb rejtekhelyét találván. — De meggyőződtem gyakrabban 
arról is, hogy ö bizonyos időszakokban, például párosodása ide
jén , mellyben egymást fölkeresni szokták, a nagyon ked
velt dinnye és kukoriczaérés napjaiban — mikor hogy csöveihez 
juthasson és azokat tárába hordhassa, magokra a kukoricza szá
rakra is fölmász, meggyőződtem; mondom, arról, hogy bizo
nyos időkben; s átaljában gyakran éjjelenkint a föld fölületére ki— 
menvén, elég messzire eltántorog; sőt, hogy néha épen egy táj
ról más tájra költözik, gazdagabb eleséghelyeket fölkeresendő. 
Szóval, ö v a l ó d i  é j j e l i  á l l a t ;  mit bőven tapasztaltam azon 
példányokon, mellyeket tartottam. Mert ők a nekiek föld— 
színére rakott eledeleket; mindég csak éjszakán át hordták le 
belső tanyáikba; ügy szinte leginkább éjjelenkint ástak szekré
nyeikben , nappal a legnagyobb csendben heverészvén.

A h a r m a d i k  k é r d é s e m e t  i l l e t ő l e g ,  t. i. Váljon 
készít-e magának a fogas vakony különös tanyákat, fekhelyeket, 
eleségtárokat ? s hord-e valamit, és mit hord össze telelésre ezen 
üregeibe? Éppen midőn két év előtt a temesvári nagygyűlésből 
Békesmegyén keresztül utaztam, merre már azért is vevém

*) Ezek közt hálásan említem : n. t. Haan János , lelkész , és t. Sztraka 
Károly tanító urat Békés-Csabán ; t. t. Molitorisz Lajos urat, Pitvaro
son, és t. ez. Tost Károly urat, diszkertészt Sz. Margit szi
geten.
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visszautazásomat, hogy ott ez állat körül is lehessek vizsgálatokat, 
a hol az tudtommal legszámosabban tanyázik: ott vala örömem 
számtalan, már előbb leirttűrcsöveita fogas vakonynak vizsgálni, 
de egyszersmind meggyőződni arról, hogy ezen emlős igen is s 
még pedig tetemes nagy eleségtárokat és külön fekhelyeket ké
szít magának, s hogy azokat különféle növenytápláíékokkal bő
ségesen ellátja.

A békés-csabai iskolatanitó , S z t r a k a  K á r o l y  segéd- 
társom társaságában kiindulván, ide s tova a csabai nagy halár
ban fogas A akony tanyáit keresendők, nem sokára egy 70 éves 
agg, Kovács nevű tanyásra akadtunk, ki velünk a földi kutyák 
fölül kérdezősködvén, azonnal a következőtközlötte. „Uraim! én 
az idén is bevetettem % holdat vörös hagymával. Ej be gyönyö
rűen nőtt meg! volt ám benne örömöm! — (Mert, intra paren- 
thesim sit dictum: az alföldiek nem adják ám a jó hagymát rósz 
pecsenyéért!:) — De mi lelt belőle uraim! mikor már eljött 
a kiszedés ideje: odalett egymás után szép termésem, — csakúgy 
eltűnt szemeim elöl, s alig foghatom meg, hogy hova lehetett— ? 
De biz én csak az átkozott földi kutyát okolom, mert sok turásai 
s hányásaira akadtam a lóhereseinben.“ — Neki indulánk tehát 
a jó aggal, ásókkal el átva tanyáinak, s alig kezdénk talált ra
kásait széthányni, már is szedtünk 1V« véka vad és kigyóhagy- 
mával (Allium scorodoprasum, senescens et Hyacynthus comosus) 
és lóher vastagabb gyökereivel vegyült vöröshagymát. Hányá
saiból eredő csöveit követvén, nem sokára akadtunk éléskam
rájára is, melly egy mély garád gyepfelé való oldalában vala, 
s mellynek mivolta bennünket igazi bámulattal tölte el. Ez nagy
ságára nézve leheteti mintegy három köblös, alakára nézve olly 
annyira hasonló a mi közönséges, öblös, alól tágasb, fölül szű
kített buzavermeinkhez, hogy akaratunk ellen jövénk azon gon
dolatra: hogy az emberek tán ezen állattól tanulták meg a buza- 
verem készítését, miután inkább hihető, hogy nem ö tanulta azt az 
emberektől. Ezen raktára falai különben olly simák és kemények 
voltak, mintha azokat a legügyesebb kőmives tapasztotta volna 
ki. Benne találtunk ismét harmadfél véka vegyületet vöröshagy
ma, burgonya, darabolt lóheregyökerekből és egy vad t. i. bugás- 
sikkanlyú (Scahiosa panniculata)magvas bugáiból, melly az élőbbé
in a hányásokban találttal, 4 vékát vagy is egy egész köblöt tesz.

Ezen raktára gyepfelé álló oldalában nyílt egy tovább a ke
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mény földbe IV2 lábra menő cső, melly végén mintegy 5 itczés 
fazék nagyságra kiterjeszkedvén, bunkó formát nyert. Ennek fe
neke kibélelve s kiágyazva volt pázsit és más növények puhács- 
ka gyökerei, szárai és leveleivel. S e volt lak- és fekszobája. 
Azt vallotta előttünk az öreg: „hogy ő már számtalan illyen tá
rait és lakhelyeit ásta föl a földi kutyáknak s bennök azokat meg
ölte; de hogy egy üregben még két darabot soha sem leltu mivel 
ők egymás eránt olly türelmetlenek s barátságtalanok, hogy a 
fogságban is, valahányszor két darab záratik össze, az erősebb 
azonnal megöli a gyengébbet; mit valóban magam is a tartott 
példányokon több Ízben tapasztaltam. Magamnál is készített a 
tartott darabok közöl egy, mellyet télre meghagytam, rajta akkor 
is észrevételeket teendő, azon földdel tölt nagy kád közepe táján, 
mellyben lakott, mintegy 3 lábra mélyen a földszin alatt egy jó 
nagy öblöt, ennek egyik oldalán különféle növényekből, főleg 
kukoriczacsö-levelkékböl, és szálaiból puha s meleg fekhelyet; 
legnagyobb részét megtöltvén a neki nyújtott kedvesb eleséggel; 
jelesen burgonya, sárga répa, zeller, vöröshagymával es egész 
kukoriczacsövekkel, mellyeket azonban külön külön a földbe el
temetett, hogy felette meg ne keményedjenek.

Már azon kör ü l mény  fej té meg 4-ik ké r déseme t ,  mi
szerint ez állat téli eleséget hord össze magának, hogy az t. i. a 
t e l e t  nem tél i  á l omban és e l z s i bba dá s ba n ,  hanem hogy 
azt  b i zonyosan  ébren tölti .  De ezen a priori vett, igen ter
mészetes következtetésemen kívül, meggyőződtem még a dolog 
igazságáról tapasztalatilag is. A volt pitvarosi, most szent-tornyai 
lelkész, Mol i t or i sz  La j os ,  Csanád-megyében, kit e czélból 
szinte fölszólíték, tudósítása szerint bizonyos, hogy Pitvaroson az 
1843 , és 4—ki tél közepén, kint a szabadban találtaték a ha
von egy a szőllök felé igyekező példány. Úgy lelt szinte már két 
ízben Pest közelében, Tost  Ká r o l y ,  ö cs. kir. Fensége, Nádo
runk szigeti udvari kertésze, télközepén, kün a hófölületén járó
kat, egyet az 1841 —ki januárban Dunakeszi mellett, melly föl
állítva találtatik a nemzeti museum gyűjteményeiben; másikat az 
1842-ki december utolsó napjaiban a pesti határon lévő Ördög- 
malomnál. S ezen tapasztalatok kétségen kívül teszik azon igaz
ságot, hogy a fogas vakony valóban ébren tölti a telet, és hogy 
az igazi téli álomba nem esik.

A mi v é g t é r e  5-dik k é r dé s e m megf e j t é sé t  i l l et i ,  
t. i. hogy váljon, venni-e ész r e  a fogas  vakonyon  l á t é r -
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z éknek s s zemvi l ágnak  val ami  nyomát ?  És ha igen, mi
kép  nyi l vání t j a  azt? ha pedig nem, mel ly más é r zékke l  
pót ol t a t i k  az l egi nkább? E legérdekesbtárgyra vonatkozólag 
bátor leszek előbb tulajdon tapasztalatimat előadni, aztán pedig 
egy tisztelt barátom, t. i. Tekintetes Dr. Glós Sámuel  cs. kir. 
hadi főorvos, élettani nyomozásait és ezek követköztében igen 
érdekes kérdéseit, kegyetek eleibe terjeszteni. Bátor számtalan 
kísérleteket tevék a tartott példányokkal : szemvilág s látásuk 
soha legkisebb nyomát sem vehetém észre. De meggyözödék el
lenben gyakran a felül, hogy a tőle eltagadott láttérzéket a szag
lás, hallás és tapintás felette finom érzéke bőven pótolja. E dolog 
valóságát magamon is fájdalmasan kellett tapasztalnom. Fölszóli— 
tásim követköztében egy jó barátom, Kalmár Jósef*) kedveske
dett nekem 1831-ben az első eleven példánnyal Vörösegyházá
ról. Ezt egy vasárnapon s éppen akkor küldé be a czinkotai pap
lakomba midőn indulóba voltam a templomba. Nem tagadható 
el magától kíváncsiságom azon éldeletet, miszerint az érkezett 
kedves vendég tulajdonai s főleg látérzéke körül azonnal kísér
leteket ne tegyen. Hozatván tehát kertemből egy hosszú saláta
fejet, kinálgatám a vékonyt vele, azt orras szemtája előtt és körül 
mindenkép forgatván. Nem tettszet ez a könnyen haragra induló 
állatnak. 0  a helyett, hogy a neki nyújtott salátába ereszkedett 
volna, prüsszönö nyikkanások közt elmellözvén a salátát, oldal
vást, de egyenesen kezemnek ugrott és abba olly mélyen hara
pódzott, hogy alig bírta a szerencsémre jelen lévő két egyházfi 
széthúzni hatalmas fogait és engemet az akkoron kétszeres bajtól 
megszabadítani. Ez által meggyőződtem tökéletes vakságáról, de 
egyszersmind felette finom szaglásáról és tapintati érzékéről, mel- 
lyeknél fogva túl a hosszas salátán is tökéletesen érezte húsos 
kezem melegét, és azt egyetlenegy biztos ugrással megfogni ké
pes volt.

Midőn aztán későbben többet elevenen tartván, ollykorolly- 
kor szobámba is szabadon bocsátottam, a hol már k lönben is 
többféle bútor szétrakva állott, de hol ezenkívül még több kisebb 
tárgyakat raktam szét, látni kívánván, váljon fog-e ezen vak ál
lat azokba botlani ? : a vakony szobáimban olly szaporán s 
olly ügyesen szaladozott ide s tova, mint a mező szabadéban, a

*) Jelenleg orosházai főjegyző, s voll pest megyei biztos.
Értekező czinkotai lelkész volt 1825 évtől 1833-kig
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nélkül, hogy akár a falba, akár a küszöbökbe vagy bár mi más 
tárgyakba és akadályokba valaha megbotlott vagy ütközött volna, 
— minden legkisebb akadálynak a nélkül, hogy ahoz ért volna, 
már jó messzirül és legnagyobb ügyességgel kikitérvén, vagy azt 
elkerülvén; s ezen tapasztalásom tanított annak belátására, hogy 
ezen állat nem csak szaglásával, hanem s főleg hogy felette finom 
tapintásával és már lélegzési működésével észrevesz minden étá
ban álló akadályt, midőn t. i. e közt és az állat közt összenyoma- 
tík a levegő és nekie már ezen legösszenyomás által is az útban 
levő akadály tudtára adatik, s úgy hogy mellette a látérzék fo
gyatkozása finom tapintata által némileg póloltatik.

De pótoltatik az egyszersmind fel et t e  finom ha l l á sáva l  
is- Midőn a fogságban tartott példányokon tapasztalásokat teen
dő, azokhoz estve vagy éj idején, melly időben leginkább fejtették 
ki működéseiket, bár a legnagyobb vigyázattal és csendességgel 
lábújaimon közeledtem: ők mindig már messziről észre vettek, — 
ők tehát finom hallásokkal meghallották .lépéseimet és azonnal 
megszűnvén a túrásban, elcsöndesedtek. Miért is szükségessé 
telték azt, hogy már jó korán magamat a legnagyobb csendesség
ben összehúzzam, s újra elkezdett működéseiket szomszédságuk
ban bévárjam, ha óhajtott czélomat elérni kívántam.

De mindezen eddig általam külsöképen tett sazon igazságot: 
„hogy  ez ál lat  t öké l e t e s  va k ,  de hogy megt agadot t  
„ l á t é r z é k e  f o g y a t k o z á s á t  p ó t o l j a  a f e l e t t e  finom 
„s i g e n  p o t e n c z í r o z o t t  s z a g l á s  és t a p i n t á s  é r z é k e “ 
bebizonyító tapasztalatokon fölül, bátorkodom még kegyeteknek 
előadni és bémutatni tisztelt barátom, tek. Dr. Gíós S á m u e l  
cs. kir. hadi főorvosnak fölszólitásom követköztében ez állaton 
tett boncz- és élettani, igen jeles észrevételeit és kísérleteit, mel- 
lyeknél fogva ö általam egyszersmind néhány érdektellyes kérdést 
ajánl méltányláséi kegyetek figyelmébe. Dr. Glós ur a fogas va- 
kony látérzékéről következendöt mond:

„Feje az állatnak (1. 4 tábla, ábra a.) mint egyéb teste barna- 
szü rk e  szőrrel fedett; aszemnyilás rendes helyén nem csak nem 
„hiányzik ez , sőt épen itt legsűrűbb. — Lenyesvén a szőrt az 
„állatfejéről, (1. áb. b.) fül-, or-, száj-nyilástkönnyen kivehetni: 
„de szemnyilásnak a köztakarókon (tegumenta communia, allge
m eine Bedeckung) nincs nyoma.

„A köztakarókat is eltávolítván, (1. áb.c.) a szemgödör nyi- 
„lása a járomizmoktól tökéletesen befedve találtatik, mellyekelvé-
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„tetvén, mereven izomtömegre akad a kés. Ezen tömeg a szem
g ö d rö t tölti ki; szemgolyó a szemgödörben nem taláítatik. —

„Oldalt a halanték tájon a mint a bönye-fejtyü (galea aponeu- 
„rotica) felülről a járomivre (pons zygomaticus; Jochbrücke) 
„ereszkedik, észrevehetni azon egy kis nyilást, mellyen kis fe- 
„kete pont gyanánt pillant ki a fekete szemgolyó.

„A bőnyét eltávolítván, (1. áb. d.) most már világosan láthat— 
„ni a kis szemet, melly egy mirigyben a halanték izom (muscu- 
„Jus temporalis, Schlaefenmuskel) felett helyeztetik. Egy három
szögű  tért lehet kivenni, melly mellől a járomizmokkal és járom- 
,,csonttal (Jochbein) határos; — alól a járomiv felső széle,fölül a 
„mirigyestömeg — mint Petényi ur nevezi — veszi azt körül. 
„Alsó szegletében a háromszegnek közel a járomívhez fekszik 
„a szemgolyó az említett mirigy közepén, melly fölül meghasad
j a ,  szinte kivájultságot (exeavatio), képez, hol fekszik a szem. 
„A látideget követve eredetéből, ebből egynéhány apró szálak 
„erednek az említett mirigy s szemgolyó felé, midőn nagyobb ré
s z e  a belső szemizmok közt, mellyek a szemgödröt töltik ki, 
„ugyancsak a szemgödörbe megyen, h o l is a k ö n n y c s o n t o -  
„ kon  az o r r  ü r e g b e  f o r du l ,  s ott a s z a g l á s  i d e g é v e l ,  
„ ü g y  l á t s z i k ,  r e á  t a p a d v a  e g y e s ü l .

„Kérdés tehát :
„1 ) V á l j o n  l á t - e?  s h o g y  l á t  ez állat?
„2 ) Miért n i n c s  s z e m g ö d r é b e n  a s z e m g o l y ó ?
„3) Miért helyeztetik az k í v ü l  a h a l a n t é k  i z m o n ?  s 

„miért vagyon c s a k  é p e n  a b ö n y é n  n y í l á s a ?  midőn a fe- 
„lelt bőrrel nemkülönben mint igen tömött hosszú szőrökkel fe- 
„delik.

„4) A látidegnek miért c s a k  n é h á n y  s z á l a  m e g y  az 
„igen hitvány golyócskába s mirigybe, mellyben fekszik s a könny- 
m irigynek (Thraenendrüsen) megfelel?

„5) Miért megy n a g y  óbb r é s z e  az i g e n  k i f e j l e t t  
„ s z a g l á s  i d e g e  f e l é ,  mellyel egyesülni látszik, mintha az 
„állat orrával látna ?! —

„Ezen íme elősorolt kérdések megfejtését azoknak ajánl
hatnám , kik élettudománnyal foglalatoskodnak.“

A szemgolyó górcsői vizsgálata, valamint általában az állat 
tükéletesb magányrajza még következni fog.



HABERLE ELETZA,

I A D L E R J Ó Z S E F
EGYETEMI TANÁRTÓL.

Haberle Károly Constantin Keresztély, született 1764-dik 
évi febr. 11 dik napján Erfurtban Turingia fővárosában. Attya 
Haberle Kristóf volt, fia egy Prágában késő öregségben elhalt 
polgárnak, ki fizetéses szászudvari óracsináló s 1736-dik évi 
jan 4l—diliétől erfurti polgár volt. — Édes annya Tettenborn Zsu
zsanna Julia volt, leánya egy Tettenborn nevű erfurti mészáros
nak. Haberlénk attya halála után, az annya újra házasságra lé
pett a sokaktól tisztelt Klebauer József Fülöp kapitánnyal, ki neje 
halála után 3 évvel 1789-dik évi febr. 12-dikén múlt ki. — Ha
berle édes és mostoha attya római catholicusok voltak, édes annya 
pedig protestáns. Úgy látszik, hogy Haberle szüléi nagyobb te
kintély és polgári jóllétnek voltak birtokában, mert Haberlénk 
keresztleveléből látjuk, hogy a kereszteléshez ö fenségök 
Anna Amália szász herczegnö s koronaörökös Károly herczeg 
személyök képviselőjéül erfurti kanonok Gudenus Keresztély ren
deltetett. — Haberle hihetőleg egyetlenegy gyermekük volt szü
léinek. — Első kiképezését szülői gondviselés alatt az anyavá
rosban nyerte, itt végezte az alsóbb oskolákat, miként az ottani 
catholicum gymnasium igazgató Math Piacidus Abbas aláírá
sával erősített iskolai bizonyítvány mutatja. — A bölcsészeti s 
jog tudományokat szinte az akkori időben igen látogatott er
furti egyetemben hallgatta 1781 — 1785-ig — A jogtudományok
ban telt elöhaladásáról legjobb felvilágosítást ad Bachmann pro-
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fessor 1784-dik évi április 24-kén kibocsátott bizonyítványában, 
mondván, hogy Haberle 3 éven által szünet nélkül mind nyilvá
nos , mind magános előadásait ,,Summa cum attentione, resoluti- 
onibus quaestiomm promtissimis, solidissimisu látogatta, és magát 
diligentia, maturitate ingenü, memória et scientiau a többiektől 
megkülönböztette. Sok időt kellett Haberlének az idegen nyelvek 
elsajátítására is fordítani, mivel az újonnan fölállított mainczi 
egyetembe menetelekor 1786-ban már francziául, angolul és 
spanyolul jól beszélt. A két két híres jogtudós tanár Hartleben 
Xav. Ferencz és Frank Péter Antal híre Haberlét magasb kirní- 
velése végett Mainczba idézte, hol is két évig hallgatta szaka
datlanul mind a kettőt, miről a fenebbiek által a legkedvezőbb 
bizonyítványokkal láttatott el. Habarlének 22 éves korában egy 
vidám és kellemes, mulattató ifjú embernek kellett lenni, mert 
emlékkönyvében több, talán tanulónak igeu is sok női nevek van
nak, kik közöl többen magasabb rendűek, s közölök többen mint 
barátnéi Írták be magokat. — Ugyan itt Mainczban keletkezett 
Haberlében a gyüjtögetési hajlam (eleinte csak könyvekre vonat
kozólag), mivel többször találjuk öt pénzzavarban, és néha pénz
kölcsönöző zsidók kezeiben, mellyékből sok évek utáni részle
tes lefizetés által menekült meg, hogy ismét hasonló kezek közé 
jusson. — 1787-ben elválalta Haberle a mainczi választófejede
lem fökamarásának báró Wambold 2 fiainak tanítását, nevelését, 
kikkel ö újra Mainczban a philosophiai tanulmányokat, a juridi- 
caikat pedig az akkori osztrák freiburgi egyetemben Breisgauban 
hallgatta. 1791-dik évi mártius 14kén Haberle egyik tanítványát, 
barátját, mint az magát Haberlénk emlékkönyvében nevezte, 
Wambold H. L-t a halál elragadta; úgy látszik nem sokára ez- 
ntán a másik Wamboldot is elhagyta Haberle s öt a háládatos 
atyától megjutalmazottnak találjuk. — A szünnapokat 5 éven át, 
Helvét, Frank- s Némethon különféle részeinek beutazására 
fordította Haberle. 1792-dik év auguszt. 24-ig Wanlburgon ta
láljuk öt. A franczia sereg előnyomulása a Rhénus felé, kény
szerűé Haberlét 1792-dik év végén Breisgaut elhagyni, s he
lyette Erfurtot válaszlá tartózkodása helyéül, hol mint tulajdon 
keze által tett jegyzékeiből kitetszik, a múzsáknak élve 5 esz
tendőt töltött, és leginkább a csillagászattal, az angol és frank 
nyelvvel foglalatoskodott. Mind ezen kívül kiviláglik Írásaiból, 
hogy 1793- és 94-dik esztendőben lényeges részt vön Zellén a
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Wichmann-féle nevelőintézet elrendezésében, legalább Wichmann 
Dorothea 1794-dik évi junius 17-kén köszönetét monda Haber- 
lének, mind azon fáradság-tellyes napokért, mellyeket hozzá
tartozói jóllétéért föláldoza ; , ,Entwurf einer musterhaften Erzie
hungsanstalt. Erfurt 1705. 8.“ czímü munkája bizonyosan az 
előbbi eránti nagyobb részvétének eredménye. — Az ifjúság 
nyilvános nevelését szerző ezen jól írott munkácskában pártfo
gása alá veszi. — Utazás eránti hajlamának is határt szabott ezen 
5 évben Haberle. — Mind eddig úgy látszik, hogy Haberle a 
jogtudományokat folyton különös kedvencz tanulmányaként te
kintő; kivéve a csillagász és ásványtant, más külön természet- 
tan eránt még nyomát sem találjuk az előszeretetnek, ezt csak 
később a szükség és a sokoldalú alkalmak, mellyek egy időtől 
fogva kinálkozának, ébresztették föl, és a törvény csak hamar el 
lön felejtve. Az 1797-dik év végén ugyanis Haberle újra egy 
ifjú lengyel nemes MUeczky Sándor tudományos kimíveltetését 
válalta föl, ki egészen a természeti s bányászati tudománynak 
szentelte magát (ezen Mileczky Sándor 1830-dik esztendőben 
porosz királyi bányász-tanácsnok és az alsó sziléziai kőbánya 
igazgatója volt). — Ezen ifjú emberrel Haberle előbb az erlangi 
egyetembe ment, egész éven által Meyer Tobias, Schi eber, Esper, 
Hildebrand és Bremser tanárokat hallgatta. 1800-dik év tava
szán a freiburgi bányászacademiába mentek, hol három évig ma
radtak, és Verner, Lampadius és Lampe tanárok alatt az egész 
pályát végezték. Itt ismerte meg igazán Haberle benső hivatását, a 
természettudományokat annyira megkedvelvén, hogy miként maga 
Írja: „juridico studio misso, totum se traderet scientiae naturae.“  
Itt Haberle az ásványtan, földismeret s bányászaton kívül a fü- 
vészet és robarászattal nagy hévvel foglalkozott; gyűjtött, cserélt 
vett és sokat nyert ajándékul; mint hátrahagyott gyűjteményé
nek czímiratai mutatják, szerzett egy ásvány és földismei gyűjte
ményt is. Ellenben nem hagyott föl időjárási észrevételeivel sem, 
mellyeket már Erfurtban megkezdett, s mellyek kéziratban egész 
haláláig följegyezve reánk maradtak, sőt a másoktól följegyzel- 
tek is születése evéig az elöbbeniekkel összekapcsoltattak. Frei- 
burgban (1801) esmerte meg mint tanulótársát a később nagy 
hírű ásványtudós s bányász mélt. báró Podmaniczky Károlyt, ki 
neki Pesten a viszontalálkozástól fogva egész szerencsétlen haláláig 
legnagyobb befolyású pártfogója s legjobb barátja volt. — A ta
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nulmányok elvégezte után elvált Haberle a föliigyelésére bízott 
Mileczkytöl s visszatért szülő városába, hogy ott 1803 —1805- 
ig az ásvány-, növénytan s robarászatnak élve, nyáron utazhas
son , télen pedig Buchholz, Tromsdorf, Bernhardt és Voller baráti 
társaságában élvezhesse nyugalmát. Ezen időben bejárta Haberle 
Lengyelhont, Sziléziát s a Csehföldet. 1805-dik évben Erfurtban a 
bölcsészettudori oklevelet nyerte el. — Még Freiburgban mu- 
latása alatt pedig 2 oklevéllel tiszteltetek meg, az egyik (1802. 
jan. 27-kéröl) az erfurti mathematico-physicai academiától, a 
másik (1802. május 3.)amainczi választó-fejedelmi hasznos tu
dományok academiájától. Erfurlbani tartózkodása alatt követke
ző munkákat bocsátott közre.

Bemerkungen über die Gestalt der Grund- und Keimkrystalle. 
Erfurt. 1804. 8.

Beytraege zu einer allgemeinen Einleitung in das Studium 
der Mineralogie. Weimar, Í805. 8. réztáblákkal, ezen czím alatt 
is: Berichtigen 'e Anmerkunyen und Zusaetze zu des Prof. Bätsch 
Einleitung zum Studium der Allgemeinen Naturgeschichte.

Beschreibung einer Sammlung von KryStallmodellen. Weimar, 
1805. 8. •

Characterisirende Darstellung der gemeinnützlichsten, so wie 
der am öftersten vorkommenden Mineralien. Weimar, 1806. 8. 2 
réztáblával.

Biber die Gestalt des schörlartigen Beryls. Erfurt. 1804.
A jénai ütközet szerencsétlen kimenetele miatt oct. 14. Ha

berle Weimárba az akkori német athenaeumba vonta magát, hol 
1812-dik évig maradt, minden idejét a tudományoknak szentel
ve. Ezen időben Haberle a legnagyobb tudományos tehetséget 
fejtette ki. Lényeges részt vön a Bertuch-íéle átalános termé
szettudományi táblák s leírások kiadásában; ezeket érdeklöleg 
megjelentek tőle.

Das Mineralreich, oder char acterisir ende Beschreibung aller 
zur Zeit bekannten Mineralkörper, als Commentar zu den Berluchi- 
schen Tafeln der allgemeinen Naturgeschichte. Erste Haudtahthei- 
lung oder Oryctognosie. Weimar, Ind. Comt 1806. gr. 8. — Zweyle 
IIauptabtheiluny,oder Gebirgskunde. Weimar. Ind. Comt. 1807.gr. 
8. 1 réztáblával.

A kor mostohasága miatt mind a két munka bevégzetlen 
maradt. Ezen kívül a következőket irta még Haberle:
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Das Gewaechsreich. Erste Hauptabtheilung. Pilze und Schwäm
me. Weimar 1806 gr. Bevégezetlen.

Beobachtung über das Entstehen der Sphaeria Agaricina 
Hab. und des Merulius destruens. Erfurt. 1806. gr. 8.

A lebtant érdeklöleg következendök jelentek meg:
Meteorologisches Jahrbuch zur Beförderung gründlicher Kent- 

nisse von Allem, was auf Witterung und Lufterscheinunyen Einflusz 
hat. Weimar 1810. gr. 8. Erster Jahrgang.

Meteorologisches Tagebuch für das Jahr 18Í0 mit Kupfer.
Meteorologisches Tagebuch für das Jahr 1811 d-o.
Meteorologische Hefte für Beobachtungen und Untersuchun

gen zur Begründung der Witterungslehre.. Weimar gr. 4. Ersten 
Bandes 1-stes Stück 1810. mit 4 Kupfern. 2 Stück 1811. mit 2 
Kupf. Uibersicht der geocentrischen Constellations Verhaeltnisse mit 
1 Kupft. Drittes Stück 1812. mit Taf. 7 und 8.

Meteorologische Aphorismen zur Erlernung Wissenschaftli
cher Witterungs-Beurtheilung und Er for schung Weimar 1812.gr.8.

Ezeken kivül Haberle több recensiokat irt folyóiratok szá
mára, ásványtani czikkeket a Gehlen és Schweiger saz erfurti 
társaság lapjaiba, úgy statistikai jegyzeteket a Weimarnagy- 
herczegségi hetilap számára.

Haberle 8 évi Weimarban tartózkodása alatt, következő 
tudományos társulatoktól választatott tagnak: a wetteraui orvos 
természettudományi társulattól (1808. Nov. 30.) a thuringiai 
mezei gazdasági egylettől. (1811. Jun. 12.) Bern-cantoni orvos 
sebészi társulattól (1841. Juni 300  ugyan azoktól ásványtani 
tagnak (1812. Jul. 22.) és az Aargau cantoni természetvizsgáló 
testülettől (1812. Aug. 30.)

A németországi események Haberlénket újra kényszerítők 
az év végén, hogy a francziákat kikerülhesse, Weimárt elhagyni. 
Lipcse, Drezda s Prágán által tehát Brünbe utazott, hol reifen- 
steini Salm Hugo gróftól a legkegyesebben fogadtatott, s házában 
egy egész éven éldelte vendég szeretetét. Soha sem látta többé 
Haberle hazáját, minden gyűjteménye Némethonban maradt, és 
csak kevés könyvvel jött által Osztrákhonba. Haberle briini tudo
mányos foglalkozásáról, semmi bizonyost sem mutathatunk föl, 
csupán az időváltozásokról tett szorgalmas jegyzékei fekszenek *)

*) Sphaeria lageuaria Person.
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előttünk. Doctor Riesz E. meghívása követköztében elhagyó Ha- 
berle 1813 évi Octob. 11-én Brünt s Bécsbe jött, mellyel kevés 
napi mulatósa utón nov. 20-án új hazája fővárosa Budával cse
rélt föl. Csak hamar föltalálta itt régi ismerősét, barátját báró 
P o d m a n i c z k y  K á r o l y t ,  és nem sokára K i t a i b e  1, P a- 
q u í c h ,  H a r t l e b e n ,  S c h u s t e r ,  Re isin ge rés szerzővel is
merkedett meg.

Mint magány tudós 3 évig maradt Haberle Pesten, ez alatt 
a nyári hónapokat rendesen Báró Podmaniczky jószágán Aszódon 
töltötte. Kissé szorult állapota kényszerűé öt 1814. tettleges részt 
venni Dr. RieszBudán fölállított szölöczukorfőzésében, és Ha r t 
l eben C. A. könyvkereskedő számára idegen nyelvekből fordí
tásokat készíteni, úgy szinte egy genealógiai zsebkönyvet 1816. 
évre (álnév alatt) kiadni. 1815. évben Haberle a magyar nem
zeti muzeum természeti osztályának akkori őre munkáján, a ma
gyar kőszénről dolgozott, melly czélból a muzeum épületébe köl
tözött által, hogy a gyűjteményeket annál könnyebben használ
hassa. Ezen munka kéziratát Haberle, Te he l nek  csak hamar be
következett halála után, visszahívta. Azonkívül Haberle a füvé- 
szettel is foglalkozott, szorgalmatosán gyűjtött a budapesti s aszó
di tájakon. — Sok időt fordíta a latin nyelv megtanulására is. — 
Pas qu i ch  professor s director alatt hallgatta a csillagászatot. — 
1816. év tavaszán Ki t a ibel  tanárnak megérdemlett nyugalom
ba tétele által megürült a füvészeti tanszék. Csak a mi sürgető 
unszolásunkra, kik Haberle tehetségeit ismertük s becsülni tudtuk, 
határzá el magát 1816. évi sept. 3-kán a concursusra. 1817—ik * 
évi april. 23-kán történt Haberlének nyilvános tanítóvá lett ki- 
neveztetése a magy. kir. egyetemnél. Május 21. hivatalába iktat
tatok, melly alkalommal beköszöntő beszédét: „De progressibus 
scientiae botanicae tempore r ecen t i o r e  et receiitissimou tartotta. 
Csak Kitaibel bekövetkezett halála után, ugyan azon évi decem. 
13-dikán foglalhatta el Haberle a tanársághoz kötött lakását. Ez 
évben André Hesperussa számára következő ásványtani érteke
zéseket irt Haberle.

Uiber vollkommen dichten und vollkommen crystallisirten 
Olivin aus Ungarn llesp. Martz. 1817.

Beschreibung einer neuen Art Braunkohlengattung: llesp. 
Martz. 1817.

Neue Beobachtungen über denung. AlaunsteinIIesp. Apr. 1817.
Az időjárási jegyzeteit szakadatlanul folytatta Haberle. —

15
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Már az döbbeni esztendőben levelező tagsági oklevelet nyert a 
Morva-szilesiai földmivelő, természet s országismeret-tudományi 
társulattól 1816. Febr. 29.

Midőn Haberle tanárnak neveztetett k i , még akkor ezen 
sorok Írója segéd volt a vegy- s növénytani előbb egyesülve 
volt tanszéknél, és azon időtől egész Haberle haláláig folytonos 
tudományos s barátságos öszszekötletésben is élt vele.

Tanárrá lett ldneveztetése által Haberle kellemes, függet
len s gondnélküli helyzetet nyert. Becsülve ügyfelei, s barátitól, 
tisztelve tanitványitól, szeretve mindenkitől, megáldva tartós 
egésséggel, csendes s a mellett vig kedéllyel, hosszas tapasz
talás és kedvetlen sors által kisért philosophiával, Haberle 
egészszen a tudományoknak élt, leginkább pedig a scienlia ama- 
bilis-nek. — A legnagyobb hévvel adá most magát szakfoglala
tosságának, a nyarat dolgozva töltötte el a füvészkertben a nö
vények meghatározása s rendezésével, a telet calalogusok csi- 
nálásával és az általa annyira kiterjesztett kerti levelezésekkel.

Mi volt Haberle mint tanító, s mi mintfüvész, annak meg
mutatását alább fogom megkísérteni.

Szorgalmatosán folytatta Haberle egész haláláig az időjá
rás fölötti észrevételeinek jegyzését, ugyszinte az ország más 
részeiből is szerzett hasonlókat. — Alig telt el egy év kinevez
tetése után, hogy könyvtárát, robar — növény— és ásvány- 
gyűjteményét a külföldről elhozatta, hol Weimárboli eltávozá
sától fogva bepakolva állottak; minden várakozáson kivül hiba 
nélkül érkeztek meg. — Egy egész éven által foglalkozott ezen 
gyűjtemények tisztogatásával s fölállításával, és több évek teltek 
e l, mig ezen jeles herbarium a mi egyetemünk többi gyűjtemé
nyével egyesitetett. — A mint emlékezem, csupán egy nagyobb 
űtat tett Pestről Haberle Bécsbe, és csak rövid időre távozott, 
a szünnapok alatt is barátja s pártfogója Báró Podmaniczky jószá
gára Aszódra.

Az orvosi kar felsőbb helyre tett alázatos ajánlatára, meg
engedtetett Haberlének orvos tudori oklevelei adni , melly 
1821-dik évi mart. 13-dik napján adatott neki által. — Tudo
mányos dolgozatokra Haberlének hiányzott a megkivántató idő. 
Több hivatalbeli véleményei őriztetnek az egyetem levéltárában, 
mellyek közöl egy, mellyben mint füvész vett részt „ De stipa 
capillataw felsőbb rendelet követköztében kinyomatott, és a ha
tóságoknak kiosztalott. -  Egy értekezése , ,De Amarantho di-
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morphou kéziratban alólirt birtokában van, valamint azon nyom
tatásra szánt értekezés is „De progressibus scientiae botanicae“ 
melly székfoglaló beszédnek kissé hosszú lett volna, még pedig 
háromszor általdolgozott példányban. A Iíitaibel növénygyűj
teményének névjegyzékét alolirt segedelmével szerkeztetle a 
magyar nemzeti muzeum számára, melly Kitaibelnek egész tudo
mányos hagyományát 700 v.forinton megvette. 1830. az egyetemi 
tanárok fölszólitatván az 50 éves Jubileum innepére az egyetem 
költségén kinyomatandó értekezést Írni, az alolirt és Schuster 
tanár jegyzékeiből szerkesztette Haberle ezen munkácskát: Suc- 
cincta rei herbariae Hungáriáé et Transylvaniae história. Budáé,  

typ. R. Univ. hung. Í830. Ez az idő rövidsége miatt, melly alatt 
végeztetnie kellett, ha tökélletlen is a magyar fiivészetre nézve, 
mégis a pesti füvészkert történetét tökéletesen kimeríté. — 
1807-dik januar 15-dikén Bécsben a cs. k. mezei gazdasági 
társulatba valóságos tagnak vétetett föl Haberle, mellynek mun
kálataiban a Medicago carsliensis-ltakarmánynak ajánlotta. 1828- 
dik jan. 16. nyerte meg a regensburgi királyi füvészlársasági 
levező tagsági oklevelet.

Haberle, ki a cholerátoli nagy félelmének ellenére, egésségét 
azon Magyarországra , leginkább pedig a két testvér város Buda
pestre annyira balsors tellyes 1821-dik évben megóvni tudá, a 
következő év junius első éjjelén rabló gyilkosok kezei által gyö- 
zelelt le. Vonakodva s fájdalmas érzettel ragad tollat ezen sorok 
irója a távol levő olvasóknak lehető rövideden előterjeszteni 
ezen gyilkolás környühnényeit.

1832-dik évi junius 1-söjén reggeli fél öt órakor egy tanuló 
ifjú fedezte föl Haberle lakásán, hogy az ablak vas rostélya föl
törve Yan; a történi bejelentés után előbb Schuster tanár azután 
a Decán s később Stahly tanár ur mentek a szerencsétlen la
kásába, kit ezen urak az ajtók föltörése után ágyában halva ta
láltak. Az almárioma és egy szekrénye föltörve, különféle tár
gyak a szobában elszórva, és egy nagy konyha kés az ágy alatt 
találtatott. Minden készpénz a szekrényből és egy ezüst óra, még 
boldogult attyának műve, hiányzottak. — A törvényszéki orvosi 
vélemény szerént Haberle megfojtás követköztében halt meg, 
hihetőleg az ábrázatára erőszakkal nyomatott vánkosok állal, 
mellyeken néhány vércseppek is látszottak, mellyek, úgy szinte 
a szekrényen találtattak is. a megsebesült gyilkostól okozlaltak.
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ki az ablak betörésénél vagy a szekrény erőszakos felnyitásánál 
sebzetle meg magát.

Haberle meggyilkolására három gonosz ember egyesüli, az 
egyik mint izgató, és ez volt az, kit gonoszságának áldozata 
gyakran segített, a második mint fő válalkozó, a harmadik pedig 
mint őrl-áíló; és hihetőleg segéd is a rablás és gyilkolásnál egy
szersmind.

Szükségesnekvélemelőbbaz olvasót a növénytan tanára laká
sának helyzetével megismertetni, hogy az által a gyilkos rablók 
betörése fölfoghatóbb legyen.

A város közepén levöFerencz-szerzetbeli kolostor melletti 
tágas udvarra nyílnak minden ablakai ezen földszinti lakásnak. 
Az udvar Haberle által legnagyobb részint virágos s gyümölcsfás 
kertté változtatva, az utczával, egy kisebb (előbb kolostor bejá
rásul szolgált) ajtó, és a puszta magas falban egy nagy és csak 
néha fölnyittatni szokott kapu által van kapcsolatba. — Ejtve 
az egyik gyilkos bezáratta magát az udvarba, s ott elbújt a ker- 
tecskét környező bokrokban, mint a letaposott virágágy mu
tatta , és éjjel a lakattal zárt kaput kinyitotta kelőiről a kint vá- 
rako ó társának. A vas rostélyt az utolsó (éjszaki részen lévő) 
ablakon, az udvaron állani szokott vizhordó szekér rudjával emel
ték k i, az ablaküveg csiriz segítségével töretett be s belölröl 
fölnyittatott. A szobák félüveg ajtókkal voltak egymástól elvá
lasztva, a harmadik (déli részen) volt Haberle háló szobája; 
ezen házban lakott Haberle gazdasszonyával, ki urától még egy 
szoba s konyha állal elválasztva szobájában aludt. — Két részt
vevő gyilkos rabló összekangzó vallomása szerént Haberle be
menetelüknél éjfél előtt még ébren volt, és háló szobájában föl 
s alá já rt, mi gyakran m egtörtént, mivel Haberlének szokása 
volt hideg kávé mellett éjjel dolgozni, ezen éjjel theát ivott, 
mellvnek maradványa még a kemenczén maradt. Mivel az egyik 
gyilkos a még ébren levő Haberlét nem merte megtámadni, társa 
által elhivatta szállásárul a harmadikat is. Még második bemene
telkor is gyertyával jött eleikbe Haberle, mire megragadván öt 
s erőszakkal az ágyba vivén, ott megfojtották és kirabolták. — 
Csak több hónap elfolyta után fedeztettek föl a vétkesek. Kettő 
közülök elhalt, minek előtte büntetési idejük eltelt volna, a har
madik, ki semmit sem vallott, még most is bűnhődik elkövetett 
vétkéért egy vársánczhan, hova 20 évre van kárhoztatva.

Iffy végezte a mi felettébb szeretett Haberlénk 68 éves



HABEKLE ÉLETRAJZA. 229

korában feleség- s minden atyafi nélkül, tükélletes egésség mel
lett igen is korán mireánk s a tudományokra nézve, munkás 
életét. — Hideg tetemei vége'Jen embersokaság kíséretében jun. 
2-dik napján adattak által a földnek. Sírjában saját kívánsága 
szerént félig fekvő egyszerű márvány lap fedi földi maradványát.

A szekrényből szétszórt papírok között föltaláltatott Haber- 
lének még 1831-ben szerkesztett s törvényes aláírás által meg
erősített végrendelete, kezdettől végig a legjobb bizonyítvány 
annak megmutatására, hogy mi volt ő mint ember is. Szabadságot 
veszek magamnak annak néhány helyeit itt szóról szóra fölhozni.

A 20. és 11-ik pont: igy hangzik.
„Meinen hiesigen sowohl als ausländischen Freunden sage 

ich hiemit nochmahls herzlichen Dank für alle mir erwiesene 
Liebe und Freundschaft; insbesondere danke ich nochmahls 
und herzlich meinen hochverehrten Herrn Collégén der pester 
medicinischen Facultät für die mir stets bewiesene Gunst und 
Freundschaft undbenöthigten Falles ärztlichen Rath und Beistand; 
insbesondere Herrn Hofrathe v. Bene dem der gütige Himmel 
noch lange Leben, Gesundheit und alles Glück verleihen möge.

Die ersten Worte die ich lallen lernte waren Deutsche! — 
so sollte denn auch mein letzter Wille deutsch abgefasst seyn, und 
ein biederes deutsches L e b e t  w o h l  von mir dem Geschiedenen 
erschalle nun zum letztenmale an alle redlich gesinnten in Ungarn, 
welches Land mich mit Liebe und Freundschaft aufnahm, in 
Deutschland, welches mich erzog und bildete, endlich der ganzen 
Welt weil alle biedere, gute und verständige Menschen nur das 
Wahre — wahrhaft Wahre und Gute wollen, es fördern und 
fördern helfen.“

Ezen végrendelet szerént, mellyben gazdasszonyáról s más 
személyekről a legkedvezőbben emlékezett, barátjainak is több 
tárgyakat hagyott, kik közé ezen sorok Írója is tartozik, ki 
szerencséjének tartja, tőle emléket bírhatni. — Az orvosi 
kar lecloriumának hagyta több mint 2000 pengő forintot érő 
minden füvészi könyveit, úgy leblani munkáit s eszközeit, ezeket 
érdeklöleg következően nyilvánítja aC.beiii alatt utolsó akaratját.

„Gleichfalls vermache ich dem genannten Lectorium meine 
sämtliche meteorologischen Bücher, Handschriften, meteorolo
gischen Beobachtungsregister, astronomische Ephcmeriden, und 
meteorologischen Instrumente, in der Hoffnung, dass sich in der 
Folge der Zeit unter den Doctoren der Medizin doch einer oder
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anderer linden werde, welcher das mit Unrecht so sehr vernach
lässigte meteorologische Studium liebgewinnen und cultiviren 
werde. In welchem Falle dann schon reichliche Hülfsmittel Vor
studien und Anleitungen in diesem meinen literarischen Nachlasse 
sich vorfinden werden.“

Schuster tanár a vegy- s ásványtani könyveket, sulymérö 
készületet és a kémszeres szekrényt nyerte.

Mi a hagyományok kifizetésein fölül az eladott tárgyak
ból bejött pénzből megmarad, az forditassék a legigyekezöbb s 
erkölcsösb ifjak orvostudori diplomáik kiváltására.

Mind azoknak; kik Haberlének halála idején valamivel tar
toztak, adósságuk elengedtetett.

Bátor a gyilkosrablók az egész készpénzt, melly körűibe— 
löl 700 vfra ment, elsikkaszták, még is a végrendelet végre
hajtója, az orvosi kar akkori Decánja Csausz Márton tanár ur szor
galma s fölügyelete által az elhunytnak minden intézkedései 
tellyesí tettek.

Haberle majdnem 19 évet, — közülök 15-öt mint tanár, 
töltött közöttünk; ezen idő alatt mindenkor úgy mutatta magát, 
mint a legjámborabb legnyillszivübb s legbecsületesebb ember, 
mint legrésztvevöbb legszívesebb barát, mint leghatalmasabb 
előmozdítója minden jónak, mindég kész szükség s nyomor eny
hítésére. — 0  mint minden jó ember számtalanszor megcsa
latott.— Különösen adakozó volt Haberle a szegény tanuló ifjak 
iránt; minden tudományos vállalat hatalmas pártolóra talált benne, 
könyvtára mindenkinek használatul szolgált, a legnagyobb mér
tékben közlekedő volt, senki el nem hagyta őt, ki tudományos 
tanácsát kérte, elégületlenül. — Örömmel emlékeznek a külföldi 
utazók, kik mindnyájan Haberléhez voltak utasítva, azon kitűnő 
emberszeretetre, mellyel itt fogadtatlak, és általa utazási czé- 
lukban elősegítettek s az országban tovább ajánltaltak.

Szenvedély nélküli, csendes, mindég vidám és a legjobb 
kedélyű ember volt Haberle, kitűnő kedvességü minden társa
ságban. Távol a magasb társalgási körök utáni sóvárgástól, 
mégis a legnagyobb biztossággal társalgóit azok salonjaiban, 
egyaránt becsültetett az uraktól és megkülönböztetve kedveltelek 
a nőktől. A háztartásban, valamint ruházatban egyszerű, ágy él- 
deleteiben is legmérséklettebb volt. — Burnotot leginkább hasz
nált és gyakran. — Hátramaradt papírjai között egy igen jól 
eltalált arczképe találtatott ezen fölirattal: Freiheit, Natur, Ver
nunft , hihetöleff jelszavai.
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Mint tanító igyekezett Haberle a köz várakozásnak meg
felelni , előadásai szorgalmatosai] látogattalak, tanítványai igen 
szerelék öt. A latin nyelvet soha sem teheté annyira sajátává, 
hogy azon gondolatit folyvást nyilváníthatta volna, ezen töké
letlenség nagy akadályul volt előadásaiban. — Mivel a tudomá
nyos kívánatnak aziskolai könyvül kijelölt Schuster féle „Termi
nológia botanica44 meg nem felelt: De Candolle szerént szerkesztett 
nehány füzetei előadásai számára, mellyek még most is hasz
náltatnak az ifjak előkészítésére. Azon kívül gyakorlati mutat
ványokat tartott lanitványinak a füvészkertben, füvészi kirándu
lásokat rendezett a közel környékekre, mellyeket részint maga 
részint a tanítói szék segéde vezetett. Segédének ö legkegyesb 
elöljárója, legjobb attya volt.

Hátra van még, hogy felejthetetlen Haberlénket mint fü- 
vészt, és mint a pesti füvészkert igazgatóját rajzoljam. — Hogy 
érdemei, kivált ez utóbbi tekintetben kellőleg méltányoltassanak, 
szükséges hogy az olvasót a füvészkert azon időbeni állapotával 
midőn tanítói székét elfoglalta, ismertessem meg. — A füvész
kert kevéssel előbb a legczélszerütlenebb helyre tétetett által, min
den árnyék nélkül, közel a kövezetlen országúihoz, semmi rész
ről sem mutatott valami fényes környülményre. — Haberle ta
nárrá lett kineveztetéseig a füvésztani oktalószék külön volt 
válva a kert igazgatóságtól. Schuster tanár lartá az előadásokat, 
Kitaibel tanár a kertről gondoskodott. — Mindkettő fogyatkozása 
különböző volt, de csak az utóbbinak tétetett elég. A növény 
szaporításra nézve a helybeli kert igazgatója csupán a növény 
magvak általi cserére van utasítva. Egy alkalmatlan, független s 
miveletlen kertészmester kevésbé mozdítá elő a dolgot. — Ki- 
laibel tanár többnyire utazott, ide haza, a gyűjtött tárgyak ren
dezése, leirása, vegybontások és más szakdolgai minden idejét 
elnyelték, mégis keveset vihetett ki. — Utazásából Kitaibel 
mindenféle ritkább növényeket hozott a kertbe, sokat küldöttek 
neki baráti és ismerősei a hazából, és ezen növények voltak azok, 
mellyek a kertnek minden szegénysége mellett is, hirt szereztek 
a külföld előtt. — Ezen időben a magyar növények még kevésbé 
voltak elterjesztve, azért minden külföldi kert kielégitethetett. 
A magyar növényeken kívül csak azokat mivelle Kitaibel mellyek- 
re az összehasonlítás végett szükséges volt. Kitaibel halála 
idején a magyar növények már annyira el voltak terjesztve, hogy 
mi itt helyben többeket sokkal előbb kaphatánk a külföldről, mint
sem a terméshelyről. 1817-dik évben alig találtatott 4500 faj a
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kertben, mellyek közöl legtöbben a szabadban tenyésztek.— Ha- 
bériének legelső gondja volt a jelenlévőket átvizsgálni és sza
porítani, melly czélból a meglehetős szükkörü levelezést kitágí
totta ; és leginkább az akkori időben hires olasz- s frankhoni 
kertekkel tette magát összeköttetésbe. — Haberle korábbi híre 
és személyes ismeretsége által a némethoni kertek elöljáróival 
rendkívül elömozdílatott szándékában, és mivel nem is kívánt 
annyit a mennyit adott. — Haberle tulajdon zsebéből több kisebb 
költségeket fedezett, s igy lön, hogy utódjának a kertet 10,000 
fajjal hagyta hátra.— 1819. évtől kezdve Haberle minden évben 
adott ki egy növenymag névsorozatot, 1000-1200 faj - ig , s 
5000 csipet mag osztatott k i , és általában épen annyi nyeretett 
is. — Egy más érdem is illeti Haberlét, — a jegyzőkönyv be
hozatala a kerti dolgok vitelére nézve. — Erötellyesen segítetelt 
Haberle munkálataiban az 1820-dik évi octoberben saját aján
latára kinevezett főkertész, a dicséretesen esmeretes Rochel An
tal, — és első segéd, most prágai egyetemi fökertész Böhm 
Venczel által. — Az első összekapcsolá a tudományt a ker
tészkedés legtökéletesebb ismeretével, az utóbbi fáradhatatlan 
volt, a háladatosság kötelékeinél fogva Haberléhez csatolva, kivá- 
nati s parancsai tellyesitésében. Rochel Antal kinevezte’ése által 
a kert közel 400 élő növényt nyert, mellyeket ö Trencsin-me- 
gyei kertjéből hozott magával. — Haberle igazgatósága alatt 
egy része a kertnek az ipar- s gazdasági növények szá
mára volt elosztva, a melegház újhollandi növények részére el- 
rekesztve; a tó vízi növények számára haszonvehetö állapotba 
tétetett. A Haberle által megvizsgált növények betétettek, s 
tulajdon kezével irt jegyzésekkel meglehetős gyűjteményt 
képeznek. A tanári lak udvarában az előbb említett kertecskét 
Haberle egészen a maga zsebéből tartotta föl, hol gyümölcsfákat 
s szöllöt tenyésztőiéit; ez volt kedvencz helye. Különös elő
szeretettel viseltetett a hagymás növények és a muskotályok 
eránt. — Az ugorka-féle növények leírásán dolgozott különösen 
a nélkül, hogy valami összefüggő egészei hagyott vt^pa hátra 
azokról.

Elfelejthetetlen Haberlénknek a füvészet körül szerzett ér
demei méltánylásául, s az utókornak némelly maradandó emlé
kéül Tettes Frivaldszky Imre ur, a nemzeti muzeum segédére 
egy szép, újonnan fölfedezett balkáni növenynemet Iíaberlea — 
s a helytől rhodopensis-nek nevezettjei. —
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