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FRANZENAUJÓZSEF
Az 1806 április ll-krn tartott tudományos gyűlésen
e 1 é a d á *)

H E R M A N N OTTÓ
érd. m áz. egyl. conservator.

Szenteljük ezt az órát legalább részben a
kegyeletcs megemlékezésnek!
Lelkes hazafiak nagyszerű áldozatai egye
sülve a nemzet sanyaruan megtakarított fillérei
vel megalapítottak egy szerény Pantheont, s
nekünk szent kötelességünk szeretett balosain
kat elhelyezni benne : hadd lássa a jövő nemze
dék mit miveitek apái, okuljon és buzduljon a
jó példán s kövesse a biztos ösvényt, a melyet
ők egyengettek számára.
Az, a kinek emlékét ezennel felelevenít
jük, szépen illik évkönyveink szerény lapjaira,
mert szerényen bár és zajtalanul, de ernyedetlen munkásság között folytak le élete napjai,
megosztva a hivatal terhei és a természeti tu 
dományok buzgó ápolása között.
Franzenau József cs. kir. valóságos
bányászati tanácsos, a Ferencz József rend lo
vagja, egyletünk buzgó alapitó tagjainak egyike,
a magyar kir. .természettudományi és cs. kir.
*) A term . tud. szeboui egylet 1862-diki kiadványában
megjelent Neerologus adatai felhasználásával.
Muz. óvk. IV. kötet.

v » -------------------------------------------------------------------

állat- és növénytani bécsi társulatok és a ter
mészet tudományi, szebeni egylet rendes tagja,
született Nagyágon martius 4-én 1802-ben és
fia volt Franzcnau Fclixnek, a nagyági bányák
igazgatójának, a ki magának az erdélyi bá
nyászat körül nagy érdemeket szerzett anynyira,
hogy megboldogult I-ső Ferencz császár és
apostoli király ő Felsége a polgári rend nagy
arany érmével tüntette ki.
Franzenau József elvégezvén a gymnasiumot Temesvárt 1818-, 1819- és 1820-ban,
mint kamarai erdészeti mérnök-gyakornok volt
alkalmazva, s e minőségében részt vett a bá
náti kamarai erdők felmérésében. Az utoljára
említett évben a magyar királyi udvari kamara
meghagyásából a selmeczi Akadémiára költözött.
Miután ott 1825-ben mind az erdészeti, mind
a bányászati tanulmányokat bévégezte, a sze
beni cs. kir. Thesaurariatusnál, mint valóságos
bányászati és erdőszeti gyakornok alkalmaztáto tt és feleskettetett; későbben Nagyágra kül
detett, hol is a Ferencz és Lipót aknák veze
tése lön reá bizva.
1
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1830-ban az erdélyi bányászati viszonyok
vizsgálása körül találjuk és 1839-ben már, mint
nagyági bánya-igazgató lielyettesittetett, s mint
ilyen 1844-ben nyeré a végleges megerősitést.
A bányászat körül szerzett érdemeinek
részletezését mellőzve, csak azt kivánom meg
jegyezni, hogy az akkor már véghanyatlásnak
indult nagyági bányászatot újból felvirágoztatta
s az 184s/0-diki vészteljes időkben erélyesen
fenntartotta. E mezőn szerzett érdemei nagysá
gáról tanúskodik a Ferencz József rend lovag
keresztje.
Vessünk most egy kegyeletes pillantást
a természet buzgó hívére!
Nagyág volt az a hely, a hol Franzenau
lelkében megfogamzott az az eszme, mely sze
rint hazánk Faunájának cgv teljességgel parla
gon heverő szakát buzgón felkarolja.
Nemes szenvedélye és buzgalma a pillan
gókat (pikkelyröpük, Lepidoptera) választá, s
ernyedetlen szorgalmának eredménye felér bár
mily ragyogó emlék szobor becsével.
Hogy Franzenau eredményeit méltányosan
megbecsülhessük szükséges, hogy vessünk egy
komoly pillantást a haza természettudományi
közel múltjára.
És mostohánál mostohább viszonyok ötle
nek szemünkbe, a melyek a természeti tudo
mányok fejlődését mind a legújabb időkig aka
dályozták ! A ki ismeri hazánk távolságát és
elszigetelt voltát a tudományos forgalom irány
adó központjaitól, a ki tudja, hogy még egy
pár évvel ezelőtt a természeti tudományok ha
zánkban földönfutó szerepet viseltek, nélkülöz
ték a központot, a mely körül békésen meg
telepedhettek volna; a ki párhuzamba vetve
képzelte e hazát nyugati Európa országaival és
már az első pillantásnál látta a nagy hátrama
radást , lá tta , hogy nyugati Európa tartományai
majd mindenikének meg van a maga tudomá
nyos központja, ellátva a szellemi és anyagi
haladásra és mivelődésre czélzó s azt ápoló
intézvényekkel : a melyekben mind az egyes
ember, mind a testület értékesítheti tapaszta
lásait, nyerhet felvilágosítást, támogatást és
arathat elismerést, és látta, hogy nekünk a
legújabb időkig mind ebből semmi sem ju t o tt:
csak az képes Franzenau vívmányait kellően
becsülni.
Az elmondott súlyos és dermesztő állapot,
súlyos és igazságos vádra szolgáltathatna okot.
$
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E vád nem terheli a nemzetet, mert a tudo
mányos központ megalapításához nem hiányzott
sem áldozatkészség, sem akarat! Avagy hivat
kozzam Arankának már 1791-beli felszólalá
saira? Hagyjuk ezt! De habár ez a néhány
perez a kegyeleté is, mégis kimondhatjuk bá
tran , a mint már kimondották akár hányán,
hogy azt, a mit más orszsgokban a szükséges
ség érzetében a kormány a közvagyonból szo
kott megalapítani és bőkezűen fenntartani, ugyan
azt minálunk sok ideig sem a szükségesség érzete,
sem a magánbuzgóság fillére, sem pedig a legnagyobbszerü áldozatkészség nem alapíthatta meg ;
egyszerűen azért, mert az önkény meg anynyiszor kimondá a legindokolatlanabb „Veto“ - tü !
A midőn Franzenau megkezdette az erdélyi
Lepidopíerákat gyűjteni és tanulmányozni, a
mostoha viszonyok még teljes mértékben létez
te k , és ha igaz az, hogy a tudományos mun
kálkodást a közlés, kölcsönösség és közös ér
dek mozdíthatják elé leginkább : a menynyiben
a lankadót felvillanyozzák, a kezdőt buzdítják
és a kivívott eredményt biztosítják, úgy Fran
zenau kétszeres elismerésre méltó, mert ő , az
elősorolt tényezők teljes hiányában maga te
remtette magának a kört, mely valódi lelke
sedéssel és hű ragaszkodással csoportosult mes
tere körül.
Az igazgatása alatt állott, nagyági bányá
szati tanoda növendékeiből nevelt ő a természeti
tudományok szolgálatára egy egész nemzedéket,
melynek segítségével kivívhatta azt a fényes
eredm ényt, a mely kegyeletes megemlékezésün
ket szülte.
A term. tud. szebeni egylet 1852-iki ki
adványában találjuk működésének vázlatát, a
melyből kitűnik, hogy 1851- és 1852-ben nem
kevesebb, mint 42 tanítványból állott az általa
úgynevezett „Lepidopterologicum consortium“, s
e két év eredménye több, mint t i z e n k é t
e z e r példány, melyet több, mint t i z e n e g y
s z á z nappali és éjjeli kiránduláson fogtak.
Franzenau helyes következtetése folytán
még más hasznot is aratott tanítványai érdekelt
voltából, mert tanpályájok bévégzése után az
ország különböző bánya kerületeiben alkalmaz
tattak , s igy szeretett mesterükkel más tájak
tüneményeit is közölték, s a haza megismerte
tését tetemesen elémozditották.
A kivívott eredmény mellett legjobban ta
núskodnak a számok.
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Leleményességének legszebb példája az
Heidenreich 1851-ben kiadott „Lepidopterorum europaeorum catalogus mcthodicus“ éjjeli pillék fogási módja levelészek (Aphis) se
czimii művében kim utatá, hogy Európában ad gítségével , mely módját a term. tud. szebeni
dig elé 0 család; 332 nemzőkkel és 5569 egylet 1852-ki kiadványában részletesen közié,
s a melyért sok kitűnő szakember elismerésé
fajjal és válfajjal vala ismeretes.
Az általam Franzenau adatai nyomán szer ben részesült.
kesztett catalogus, melyet ezennel a gyűlés asz
A külföld szakembereivel, jelesen Freyerrel,
talára leteszek, azt mutatja, hogy Franzenau Kindermannal és Ledercrrel élénk levelezést és
Erdélyben 9 családot, 208 nemzőkkel és 1047 csereviszonyt folytatott, mi által gyűjteménye
fajjal és válfajjal talált, tehát valamenynyi csa európai jelleget nyert, s viszont hazánk ismer
ládot, a nemzőitek két harmadrészét és a fajok tetése tágult.
egy ötödét, mégpedig egy parányinak mondható
Ha meggondoljuk, hogy Franzenau szen
területen.
vedélyét eleintén semmi erre vonatkozó rend
Mert, ha tekintetbe veszszük, hogy Fran szeres készület, semmi ösztönzés nem vezérelte,
zenau csak Nagyágról és környékéről mintegy hogy ő egy terhes és nagy felelőséggel járó
három órai kiterjedésben, továbbá Kolozsvár hivatal daczára, saját szorgalma után vívta ki
vidékéről s tanítványai által Verespatak, Oláli- eredményeit, valóságos autodidactus volt s a
Láposbánya, Kisbánya, M arosujvár, Oláhpián legvégső részletig, a legutolsó gyakorlati fogá
és egyes adatokat Szeben környékéről merített sig, mindent a maga szorgalmával teremtett,
és látjuk az eredmény számait, méltán csodál bizony méltán megilleti őt az érdem koszorúja!
hatjuk egyrészt Franzenau kutatásainak alapos Fényes példája ő mindazoknak, a kik azt vé
ságát, másrészt édes hazánk valóban meglepő lik, hogy a hivatalos rendszabályok utolsó pont
dús gazdagságát, sejthetjük a kincseket, a me jával végződik az emberiség iránti kötelességök.
lyeket Franzenau tudományos utódai még me Franzenau megtartotta a szabályzott rendet;
ríthetnek hazánk változatos tájain , a hol a szabad idejével pedig példásan és áldásosán ren
havasok mereven csúcsai bétekingetnek a ter delkezett.
mékeny völgyekbe s a komor, nemereedzett
Irodalmi tevékenysége javától, fájdalom,
fenyvest felváltja a vidor lomberdő, majd a fü
e lh a lt! Sok Írással járó hivatala mellett azon
zes liget vagy a hullámzó nádas!
ban mégis talált időt a rra , hogy a term. tud.
Franzenau vezér m arad, és Erdély Entoszebeni egylet 1850-ki kiadványában közrebomologiája emlékkönyvében az első hely ötét
csáthatá Catalogusát, melyet az 1852-, 1856illeti.
és 1859-ki években adatokkal bővített.
Neve a tudományban megörökült az által
Az 1859-ki, az az : utolsó közlésének hő
is, hogy ő az Agrotis Nagyagensis felfedezője,
vezető
szavaiban még kimondá, hogy szándék
mely pille faj az összes európai Faunára nézve
új. Ezen kívül sok érdekes válfaj megismer- szik egy átalános Catalogust szerkeszteni és
kiadni; de szándékát 1862. februarius 14-kén
tetője.
történt
halála örökre megakadályozá!
A gyűjtés körül alkalmazott gyakorlati
fis ha gyűjteményét kérdi a kegyes hall
fogások éles, leleményes eszének meganynyi ta
g
ató
,
ez egyletünk termeinek disze gyanánt
núi s nem kevesebb méltánylást érdemel ama
őriztetik;
de, ha jegyzeteit kérdi ugyan az a
ritka liberalitása i s , melylyel másokat módjával
kegyes hallgató, fájdalommal kell, hogy feleljek:
megismertetett.
Ez utóbbi ritka tulajdonság; mert igaz a azok eltűntek, és tán herostratusi kezeknek es
mi igaz : sok még ma is az olyan ember, a ki tek áldozatul!!
E veszteség nagy és kipótolhatatlan, de
aljas önzéstől, áldicsvágytól vagy irigységtől
östönözve, titkot csinál o tt, a hol a tudomány nem csökkenheti a megboldogult érdemeit; fé
érdeke s a közjó előmozdítása a legterjedelme nyes példa marad ő mindég úgy, mint hivatal
nok , természettudós és családfő, s emlékét nem
sebb kölcsönösséget követelné!
Franzenau éppen az ellenkezőben lelte tisztelhetjük jobban és szebben, mint ha nyom
gyönyörét s közlékenységével sok hívet szerzett dokaiba lépve, azt folytatjuk, a mit ő oly szé
pen megkezdett!
a természeti tudományoknak.
1*
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Kötelezve érzem magamat néhány tájékozó
szóval vezetni bé a kővetkező catalogust,. Franzenau
utolsó közlése 1859-ből való s igy halála által két
egész év eredménye elveszett, miután jegyzetei, a
mint már mondám eltűntek. A Microlepidopterákra
nézve, mint a melyekkel az utolsó években főkép
pen foglalkozott, ez valóban nagy veszteség. Meg
égetett levelezéseivel együtt tönkre tétettek azok az
adatok i s , a melyek a nem erdélyi fajokra vonat
koztak s a tanúság anynyi, mint semmi. Semmi
mondom éppen e valóban herostratusi eljárás kö
vetkeztében, a melyért lelkiismeretűkkel a tudo
mánynyal szemben számoljanak azok , a kik könynyelmüségböl vagy rósz akaratból úgy cselekedtek.
Egy leketség volt ugyan e hiányt némileg
kipótolni, a menynyiben P i 11 n e r G á s p á r ur,
mint Franzenau tanítványainak egyike, a ki a gyűj
teményt kezdettől fogva ismeri, emlékezetből könynyen kiszolgáltathatta volna az illető adatokat, és
sajnálom, hogy ez az ur, személyt az ügygyei
felcserélve, ezeket az adatokat határozottan meg
tagadá és tagadja. Már magában a mestere iránti

kegyelet bírhatta volna az adatok adására, s a mi
még jobb lesz vala : a felszerelt jegyzék kidolgo
zására. Ámde számoljon ö is lelkiisméretével.
A gyűjtemény átalános foglalatja a következő:
. . 412 Pyralidae . . . 104
Papiliones
. . 200
Sphinges . . . 135 Tortricidae
T
i
n
e
i
d
ae:
Bombyces . . . 205
I. Crambinae
. 72
Noctuae
. . 62G II. Tineaceae .
202
. . 364 j Pterophoridae . .
Geometrae
22
Öszszesen tehát 2342 faj és válfaj Dr. Heydenreich átalános európai catalogusa nyomán. Ezek
közül tehát nem kevesebb, mint 1295 faj tökélete
sen néma a zoogeografiára nézve, s e némaság
elég jellemző emlék Pitner Gáspár urra nézve. Az
elésorolt, pontosan meghatározott fajokon kivül sok
meg nem határozott jelesen Microlepidopteron ta
láltabb, melyeknek meghatározása eszközölhető; de
Erdélyre nézve semmi érdekük nem lehet, miután
származásuk ismeretlen.

r ö v i d í t é s e k
Ab. = Aberratio.
B. = Boisduval.
Berg. — B ergstm saer.
Bkh. ■= Borkhausen.
Curt. = Curtis.
D. = Dupoiickel.
Dlil. == Dalik
K rn. == E rnst.
E sp. == E sper.
,
E v. = = Eversm ann.
Fabrieius.
F.
F r. = Freyer.
F . R. == Fischer E. v. Roes'.erstamm.
Friv. — Frivaldszky.
F röl. := Frölich.
Fuessl . = Fuessly.

L c p id o p tc ro ru m

A. Fapiliones.
1. Melilaca :
Cynthia H. Ng és k.
Maturna L. Ng és k.
Artemis F. Ng és k.
Athalia Bkh. Ng és k.
Parthenie II. S. Ng és k.
Dictynua Esp. Ng és k.
Phoebe F. Ng és k.

Guen. = Guenée.
H . = Iluebner.
11. B. = Ituelm ers Beiträge.
11bst. = H erbst.
Hofrn. — v. Hofl'maunsegg.
H . S. = Herr!eh-Schüller.
H ufn = Hufnagel.
II. Vz. — n uebnors Verzeichnis«.
Kind. = Kindermanri.
Kolk = Kollar.
Konew. = Konewkai.
Ij. --- Linné.
L asp. = Laspeyres.
L atr. = Latreille.
Mn. = Mann.
Ng cs k. —= N agyág és környéke.

tra n s s ilv a u ic o riim

.
0 . — Ochsenheimer.
l ’od. = l ’oda.
Ramb. — Uambur.
Rös. = liösel v. Roscnhok
Schaff. = Schaffer.
Schrk. = Schrank.
Seop. ■= Scopoli.
Scrib. = Scriba.
St.
Stephens.
Sulz. — Sulzer.
T r. = Treitschke.
v. = varietas.
View. .= Vieweg.
W d. = Wood.
Z. — Zeller.
Zink. ■= Zinken.

C a ta lo g u e

Cinxia E. Ng és k.
Trivia II. Ng és k.
Didyma F. Ng és k.
2. Argjnnis.
Latonia II. Ng és k.
Pandora II. Ng és k.
Paphia H. Ng és k.
Hecate II. Ng és k.
Ino Esp. Kolozsvár.

xv>*
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Daphne H. Xg és k
Dia L. Kg és k.
Euphrosyue H. Xg és k.
Selene F. Ng és k.
Niobe L Kg és k.
Adippe H. Xg és k.
v. Cleodoxa Übst. Ng és k.
Aglaja L. Ng és k.
¡1. Vanessa.
Antiopa L. Kolozsvár, Xg és k.
Io L. Kolozsvár, Ng és k.
Cardui L. Kolozsvár, Ng'és k.
Atalanta L. Kolozsvár, Xg és k.
Urticae L. Kolozsvár, Xg és k.
Xantliomclas Esp. Kolozsvár.
Polychloros L. Kolozsvár Xg és k.
V- album F. Xg és k.
v. F- album Esp. Xg és k
C- album L. Kolozsvár, Ng és k.
Levana L. Ng és k.
Ab. Porima Berg. Ng és k.
v. Prorsa L. Ng és k.
4. Ncptis.
Aceris F. Kolozsvár, Ng és k.
Lucilla F. Ng és k.
5. Limcnitis.
Sibylla L. Ng és k.
Populi L. Ng és k.
fi. Apafiira.
Iris L. Kolozsvár Ng és k.
Ab. Jole H. Ng és k.
v. Clytie H. Xg és k.
7. Arge.
Galathea L. Kolozsvár Ng és k.
Ab Leucomelas II. Ng és k.
v. Procida Ilbst. Ng és k.
8. Hipparcliia (Erebia B.)
Manto H. Ng és k.
Medea II. Ng és k.
Ligea L. Ng és k
9. Salyrus II.
Briseis L. Ng és k.
Semele L. Ng és k.
Phaedra L. Ng és k.
10. Epineplielc II.
Ilyperantbus Schaff. Ng és k.
Tithonus L. Ng és k.
Eudora F. Ng és k.
Janira L. Ng és k.
v. Hispulla II. Ng és k.
11. Pararga II.
Dejanira II. Ng és k.
Maera L. Ng és k.

k
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<xv. Adrasta Hofm. Ng és k.
Egeria L. Ng és k.
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12. Coenonympha II.
Pamphilus L. Ng és k.
Arcania L. Ng és k.
Iphis H. Ng és k.
13. Polyommalus II.
Circe II. Xg és k.
Thersamon F. Xg és k.
Ilippothoe L. Ng és k.
Virgaureae L. Kolozsvár, Xg és k.
Phlaeas L. N;' és k.
14. Lyeaena.
Dcg.
Argiolus
N,g és k.
Cyllarus F. Ng és k.
Acis Bős. Ng és k.
AIsus F. Xg és k.
Alcon F. Ng és k.
Euphemus 0. Ní; és k.
Árion L. Ng és k.
Daphnis II. Ng és k.
Battus II • Ng és k.
Hylas II. Ng és k.
Alexis F. Ng és k.
Corydon F. Ng és k.
Adonis F. Ng és k.
Eumedon Esp. Maros-Újvár.
Agestis H. Ng és k.
Icarius Esp. Xg és k.
Árgus L. Xg és k.
Aegon Bkh. Ng és k.
Hyacinthus Friv. Gyalár.
Tiresias Esp. Xg és k.
v. Polysperchon 0. Xg és k.
15. Tliecla P.
Qucrcus L. Kolozsvár, Xg és k.
Bubi L. Kolozsvár, Ng és k.
W album Knoch. Ng és k.
Aesculi 0. Ng és k.
Spini F. Xg és k.
Pruni L. Ng és k.
llicis 0 . Ng és k.
Betulae L. Ng és k.
10. Papilio.
Podalirius L. Kolozsvár, Ng és k.
Machaon L. Kolozsvár, Ng és k.
17. Zcryuthia (Tbais F.)
Polyxena H. Ng és k.
18. Doriíis.
Apollo L. Radna, Kisbánya'
Muemosyne L. Kolozsvár, Ng és k.
19. Aporia H.
Crataegi L. Ng és k.
« y
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20. Pieris B.
Brassicae L. Kolozsvár, Kg és k.
Rapae L. Kolozsvár, Ng és k.
Kapi L. Kolozsvár, Kg és k.
v. Bryoniae II. Kg és k.
21. Anllioclinris B.
Daplidice L. Kg és k.
Cardamines L. Kg és k.
22. Leucopliasia Staph.
Siuapis L. Kg és k.
23. Collas B.
Ilyale L. Kg és k.
Chrysostheme Esp. Kg és k.
Myrmidone Esp. Kg és k.
Edusa L. Kg és k.
24. (ionoplcrvx If.
Rhamni L. Kolozsvár, Kg és k.
2,r). Syriclhns B.
Malvarum O. Kg és k.
Lavaterae Esp. Kg és k.
Tessellum H. Kg és k.
Alveolus O. Kg és k.
Sidae H. Kg és k.
Cartkami 0. Kg és k.
20. Thanaos B.
Tages L. Kg és k.
27. Sicropcs B.
Aracyntlius F. Kolozsvár.
Paniscus F. Kg és k.
Sylvius H. Kg és k.
28. Hesperia.
Sylvanus F. Kg és k.
Comma L. Kg és k.
Aetaeon Esp. Kg és k.
Liuea F. Kg és k.
Lineóla 0. Kg és k.

B) Sphinges.
1. Aclicrontia.
Atropos L. Szeben, Kolozsvár, Kg és k.
2. Sphinx.
Convolvuli L. Kg és k.
Ligustri L. K.-Szeben.
3. Dcilepliiln.
Euphorbiae H. Kg és k.
Galii F. Ng és k.
Lincata F. Kg és k.
Elpenor L. Kg és k.
Porcellus L. Kg és k.
Nerii L K.-Szeben, Kolozsvár.
4. Smeriulkus.
Qucrcns H. Ng és k.
Populi L. Ng és k.
___________________________________________
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Ocellata Deg. Ng és k.
Tiliae L. Kolozsvár, Kg és k.
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5. Macroglossa.
Oenotherae Esp. Kg es k.
Stellatarum L Kg és k.
Bombyliformis 0. Kg és k.
Fuciformis L. Kg és k.
0. Sesiidae.
a)
Trochilium Scop.
Apiformis Lasp. Kg és k.
b) Sesia.
Tentbrcdiniformis Lasp. Ng és k.
Tipuliformis Lasp. Kg és k.
Spkegiformis F. Kg és k.
Icbneumoniformis Lasp. Kg és k.
Cynipiformis Esp. Kg és k.
Chrysidiformis Esp. Kg és k.
Stomoxyformis Sclirk. Ng és k.
Myopaeformis Bkb. Kg és k.
7. Thyris.
Fenestrina F. Ng és k.
8. Zygaenidae.
a) Atychia.
Sepium B. Gyalár.
Pruni II. Kg és k.
Cliloros II. Kolozsvár.
Stations L. Ng és k.
Globulariae Esp. Ng és k.
b) Zygaena.
Pluto D. Ng és k.
Scabiosae H. Ng és k.
Triptolemus Dili. Ng és k.
Achilleae Esp. Kg és k.
v. Beilis H. Ng és k.
Meliloti Esp. Ng és k.
Stenzii Konew. Kg és k.
Lonicerae Esp. Ng és k.
Trifolii Esp. Ng és k.
Orobi FI. Kg és k.
Peucedani Esp. Ng és k,
v. Athamantae Esp. Ng és k.
v Aeacus Esp. (cum 5 et 6 mac. flavis) Srg és k.
Filipendulac L. Kg és k.
Ouobrychis F. Kg és k.
Epliialtes O. Ng és k.
v. Falcatae II. Kg és k.
v. Coronillae H. Kg és k.
v. Trigonellae Esp. Ng és k.
ft. Synloinidae.
a) Syntomis.
Phegea L. Kg és k.
b) Naclia.
Ancilla L. Nagy és k.
Puuctata F. Ng és k.
X
•«y
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C) Bombyces.
1. Litliusidae B.
a) Stetina Schrk.
Mesomelia L. Ng és k.
Irrorea H. Ng és k.
Roscida F. Ng és k.
b) Lilhosiu F.
Unita H. Ng és k.
Gilveola O. Ng és It.
Aureola H. Ng és k.
Complana L. Ng és k.
Helveola 0. Ng és k.
Griscola H. Kolozsvár.
Caniola H. Ng és k.
c) Gnophria St.
Quadra L. Ng és k.
Rubricollis L. Ng és k.
d) Calligenia D.
Rosea Bkh. Ng és k.
2. Psychidac II. S.
a)
Viciella J. Ng és k.
Atra Fr. Ng éS k.
Calvella O. Ng és k.
Graminella H. Kolozsvár.
Muscella H. Ng és k.
b) Canephora H. S.
Bombycella H. Ng és k.
Nudella O. Kolozsvár.
Pectinella Mn. Ng és K.
Niüdella H. Kolozsvár.
Plumella H. Ng és k.
Pulla Esp.
3. Liparidac. II. S.
a) Orgya.
Anliqua L. Ng és k.
Gonostigma F. Ng és k.
b) Pentophera II. S.
Morio L. Ng és k.
c) Liparis 0.
Dispar L. Ng és k.
Salicis L. Ng és k.
d) Porthesia St.
Auriflua F. Ng és k.
Chrysorrhoea L. Ng és k.
e) Ocneria H. Vz.
Rúbea F. Ng és k.
f ) Psilura St.
Monacha L. Ng és k.
v. Nigra Fr. Ng és k.

Psyche.

7

<>4~

EME

g)
Dasycliira St.
Fascclina L. Ng és k.
Pudibunda Rös. Ng és k.
4. Pygacridac.
a) Pygaera.
Curtula L. Ng és k.
Anachoreta F. Ng és k.
Reclusa F. Ng és k.
Anastomosis L. Ng és k.
b) Phalera II. Vz.
Bucepkala L Ng és k.
Bucephaloides H. Ng és k.
5. Bonibyddae.
a) Gastropacha.
Betulifolia F. Ng és k.
Populifolia H. Kolozsvár
Quercifolia L. Ng és k.
Pruni L. Ng és k.
Crataegi L. Ng és k.
Populi L. Ng és k.
Castrensis L. Ng és k.
Neustria L. Ng és k.
Rubi L. Ng és k.
Quercus L. Ng és k.
Trifolii H. Ng és k.
v. Medicaginis Bkh. Ng és k.
Catax O. Ng és k.
Lanestris L. Ng és k.
b) Lasiocampa II. S.
Taraxaci H. Ng és k.
Dumeti L. Ng és k.
c)
Gluphisia B.
Crenata Esp. Ng és k.
d)
Drymonia Curt.
Quema H. Ng és k.
Cbaouia H. Ng és k
e) Ilarpya 0.
Bifida H. Ng és k.
Furcula L. Ng és k.
Erminea Esp. Ng és k.
Vinula L. Ng és k.
f)
Iloplitis H. Vz.
Milkauseri F. Ng és k.
g) Stauropus St.
Fagi L. Ng és k.
h) Ptilophora St.
Plumigera H. Ng és k.
i) Uropus Eamb.
Ulmi H. Gyógyi fürdö.
k)
Notodonta O.
Dictaeoides II. Ng.
Trémula H. Ng és k.
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Tritophus View. Ng és k.
Dromedario L. Ng és k.
Ziczac L. Ny és k.
I)
Drynobia Dup.
Melagona Scrib. Ng.
m) Spatalia II. Vz.
Argentina II. Xg és k.
n) Lophopteryx St.
Cucullina H. Ng és k.
Caineliua L. Ng és k.
o)
Ptilodontis St.
Palpina L. Ng és k.
(i. Bombyx.
Mori H. Ng és k.
7. Kndromis.
Versicolora L. Ng és k
8. Saturnia.
a) Saturnia.
Pyri n. Ng és k.
C'arpini H. Ng és k.
b) Ay lia.
Tau L. Ng és k.

9. Cossidae H. S.
a) Cosans.
Lignipcrda F. Ng és k.
b) Zenzera Latr.
Acsculi L. Ng és k.
c) Endagria B.
Pantherina O. Ng és k.

1«. Ilrpialidae II. S.
a)
Hurnuli L. Ng és k.
Lupulinus L. Ng és k.
¡Sylviuus L. Ng és k.
Rectus L. Ng és k.

*

Hepialus F.

11. Cbelonidac 15.
a) Chelonia Latr.
Maculosa F. Kolozsvár.
Caja L. Kolozsvár, Ng és k. •
Plantaginis L. Ng és k.
Villica L. Ng és k.
Aulica L. Ng és k.
Purpurea L. Ng és k.
Russula L. Ng és k.
b) Callimorplta Latr.
Matronula L Ng és k.
Dominula L. Ng és k.
Mera L. Ng és k.
c) Euchdia B.
Jacobaeac L. Ng és k.

A
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d) Emydia B.
Grammica. L. Verespatak.
Cribrum L. Ng és k.
e) Phragmatobia St.
Fuliginosa L. Ng és k.
f ) Estigmene II. Vz.
Luctifera F. Ng és k.
g) Spilosoma St.
Lubricipeda F. Ng és k.
Mentha8tri F. Ng és k.
Urticae Esp. Ng és k. *
Mendica L. Ng és k.
**

D) Noctuae. 4

1. Acrouvcta.
Leporina L. Ng és k.
v. Bradyporina Fuessl. Ng és k.
Tridens Esp. Ng és k.
Psi L. Ng és k.
Strigosa F. Oláhpián.
Alni L. Ng és k. •
Auricoma H. Ng és k.
Rumiéis L. Ng és k.
Euphorbiae H. Ng és k.
Aceris L. Ng és k.
Megacepbala F. Ng és k.
2. Moma II. Vz.
Orion Esp. Ng és k.
¡1. Brynpliila.
Ravula H. Kolozsvár.
Ereptricula Tr. Kolozsvár.
Algae F. Ng és k.
Fraudatricula H. Kolozsvár.
4. Cymalopliora.
Xanthoceros H. Ng és k.
Or F. Ng és k.
v. Fluctuata Tr. Ng és k.
Flavicornis L. Ng és k.
Diluía H. Ng és k.
Bipuncta Bkb. Ng és k.
5. Dcmas 81.
Coryli O. Ng és k.
ti. Diloba 15.
Caeruleoccpbala L. Ng és k.
7. Episcma.
Trimacula H. Ng és k.
8. Semiopltora Si.
Gothica L. Ng és k.
9. Characas Sl.
Graminis L. Verespatak.
1«. Agrotis
Rectángula H Ng és k.
Multangula H. Ng és k.

V

/ ' A --------------------------------------------------------------
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Obelisca H. Ng és k.
v. Iluris H. Ng és k.
v. Ternera H. Ng és k.
Vitta Bkh. Ng és k.
Aquilina H. Ng és k.
Tritici L. Ng és k.
Fumosa F. Ng és k.
Saucia H. Ng és k.
v. Aequa H. Ng és k.
Suftusa F. Ng és k.
Trux H. Ng és k.
Segetum H. Ng és k.
Cortica H. Ng és k.
Exclamationis H. Ng és k.
Crassa IL- Maros-Ujvár.
Forcipulä H. Ng és k.
Signífera H. Ng és k.
Cinerea Bkh. Ng és k.
Tenebrosa H. Ng és k.
11. Amphora.
Tragopoginis H. Ng és k.
Livida F. Ng és k.
Pyramidca II. Ng és k.
Typica Esp. Ng és k.
Dilucida O. Ng és k.
Pyrophila F. Ng és k.
Nagyágensis Kind. Ng és k.
Candelisequa H. Ng és k.
Lucipeta F. Ng és k.
Fugax O. Ng és k.
12. Noclua.
Ravida H. Ng és k.
Augur F. Vcrespatak.
Negleota H. Ng és k.
Sigma Ti. Ng és k.
Baja II. Ng és k.
Brunea II. Ng és k.
Dahlii H. Ng és k.
Umbrosa II. Ng és k.
Bella Bkh. Ng és k.
C-nigrum H. Ng és k.
Depuncta L. Ng és k.
Iihomboidca Esp. Ng és k.
Triangulum O. Ng és k.
Ditrapezium H. Ng és k.
Polygona H. Ng és k.
Flamatra F. Ng és k.
13. Chcrsolis B.
Musiva II. Ng és k.
Plecta II. Ng és k.
14. Tripliaena.
Comes II. Ng és k.
Subsequa II. Ng és k.
Prónuba II. Ng és k.
v. Iunuba Tr. Ng és k.
Fimbria II. Ng és k.
Janthina H. Ng és k.
Lignogrisea F. Ng es k.
i
Muz. évk. IV. kötet.
v»---------------------------------------------

15. Hadcna.
Saponarias Bkh. Ng és k.
Perplexa II. Ng és k. .
Echii Bkh. Kolozsvár.
Capsincola Esp. Ng és k.
Cucubali II. Ng és k.
Popularis F. Ng és k.
Leucophaca Bkh. Ng és k.
Cespitis H. Ng és k.
Lutulenta H. Ng és k.
Marmorosa Bkh. Ng és k.
Dentina Esp. Ng és k.
Atriplicis II. Ng és k.
Satura II. Ng és k.
Adusta Esp. Ng és k.
Thalassina Bkh. Ng és k.
Gemina H. Ng és k.
Genistae Bkh. Ng és k.
Contigua F. Ng és k.
S cortea ?
10. Agriopis B.
Aprilina L. Ng és k.
17. Dichonia II.
Aeruginea H. Ng és k.
Convergens F. Ng és k.
Distans II. Ng és k.
Protea Esp. Ng és k.
Saliceti Bkh. Ng és k.
18. Eriopus.
Pteridis F. Ng és k.
19. Solcnoptcra D.
Scita H. Ng és k.
Meticulosa II. Ng és k.
20. Plilogophera.
Lucipara L. Ng és k.
Ligustri H. Ng és k.
21. Miselia.
Conspcrsa II. Ng és k.
Comía F. Ng és k.
Albimacula Bkh. Ng és k.
Filigramma Esp. Ng és k.
Culta F. Ng és k.
Oleagina F. Ng és k.
Oxyacanthae H. Ng és k.
22. Polja.
Chi L. Ng és k.
Serena F. Ng és k.
Dysodea II. Ng és k.
Congener II. Kolozsvár.
Polymita L. Ng és k.
Flavicincta F. Ng és k.
Viridicincta Tr. Ng és k.
v. Xanthomista H. Ng és k.
2
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23. Apícola B.
Advcna F. Ng és k.
Nebulosa Ern. Ng és k.
Herbida H. Ng és k.
24. Trachea.
Praecox L. Ng és k.
25. Apamea.
Didyma Bkb. Ng és k.
v. Socaliña II. (Lamda Vievv.) Ng és k.
Imbecilla F. Ng és k.
Ophiogramma H. Ng és k.
Furuncula II. Kolozsvár.
Latruncula II. Ng és k.
Ab. Acrata Esp. Ng és k.
Strigilis L. Ng és k.
Testacea H. Ng és k.
Basilinca F. Ng és k.
Infesta O. Ng és k.
Luteago H. Ng és k.
20. Mamcslra.
Pisi L. Ng és k.
Olerácea L. Ng és k.
Suasa II. Ng és k.
Alinea II. Ng és k.
Abjccta II. Ng és k.
Albicolon II. Ng és k.
Ypsilon II. Ng és k.
Chenopodii F. Ng és k.
Rcpanda Kind. Ng és k.
Brassicae II. Ng és k.
Furva H. Ng és k.
Persicariae II. Ng és k.
27. Thyatira
Batis L. Ng és k.
Derasa L. Ng és k.
28. Calpc.
Libatrix II. Ng és k.
20. jMylliinina.
Turca II. Ng é3 k.
30. Scgcliil B.
Xantkograpka II. Ng és k.
31. Ccrigo B.
Texta Esp. Ng és k.
32. Poljpliacnis B.
Prospicua Bkb. Ng és k.
33. Orlhosia.
Leucograpba II. Ng és k.
Rubricosa H. Ng és k.
Glareosa Esp. Ng és k.
Litura L. Ng és k.
Nitida H. Ng és k.
Caeciinacula F. Ng és k.
x»

Cruda Ern. Ng és k.
Miuiosa F. Ng és k.
Munda F. Ng és k.
v. Bimaculata Curt. Ng és k.
Instabilis H. Ng és k.
v. Contracta Esp. Ng és k.
Lota Esp. Ng és k.
Laevis II. Ng és k.
Ferruginea H. Ng és k.
Macilenta H. Ng és k.
Evidens II. Ng és k.
Stabilis Bkb. Ng és k.
Gracilis F. Ng és k.
34. Caradrina.
Pulmonaris Esp. Ng és k.
Cubicularis II. Ng és k.
Morpheus View. Ng és k.
Respersa H. Ng és k.
Lenta Tr. Ng és k.
Alsincs Bkb. Ng és k.
Ambigua Tr. Ng és k.
Blanda Tr. Ng és k.
Superstes O. Ng és k.
Exigua II. Kolozsvár.
35. Kpiiuccia (íiicn.
Caliginosa II. Ng és k.
30. Xantliia.
Rufina II.
Aurago F. Ng és k.
v. Rutilago Bkb. Ng és k.
Ccrago II. Ng és k.
v. Flavescens Esp. Ng és k.
Sulphurago II. Ng és k.
Sdago II. Ng és k.
Gilvago F. Kolozsvár.
Citrago II. Ng és k.
37. Hoporina B.
Croceago H. Ng és k.
38. (ioi'lyna.
Flavago Esp. Xg és k.
Nictitans L. (Brunnea Ilufn.) Ng és k.
Fucosa Fr. Ng és k.
39. llj'droeeia Buen.
Cuprea H. Ng és k.
Vindelicia Fr. Ng és k.
40. Mesftgoua B.
Acctoscllae II. Ng és k.
41. I’Iaslcnis B.
Retusa L. Ng és k.
Subtusa II. Ng és k.
42. Cosmia.
Fulvago II. Ng és k.
Trapezina II. Ng és k.
Affinis II. Ng és k.
Py ral ina II. Ng és k.

-<x>
43. Cirrhocdia Guen.
Ambusta II. Ng és k.
44. Grammcsia SI.
Trilinea II. Ng és k.
Bilinea H. Ng és k.
45. Simyra.
Nervosa F. Ng és k.
40. Leiieania.
L-album H. Ng és k.
Pudorina II. Al-Gyógy.
Comma L. Ng és k.
Pallens H. Ng és k.
Impura II. Felvincz.
Lithargyria Esp. Ng és k.
Albipuncta F. Ng és k.
Conigera F. Ng és k.
Vifellina II. Ng és k.
47. Nonagria.
Spargani H. Ng és k.
Typhae Esp. Ng és k.
48. Dasycampa (ilion.
Rubiginea II. Ng és k.
4!). Ccraslis.
Vaccinii L. Ng és k.
v. Spadicea 11. Ng és k.
v. Polita II. Ng és k.
Erythrocephala H Ng és k.
v. Glabra II. Ng és k.
Silena II. Ng és k.
Dolosa H. Ng és k.
50. Mr,coplera Guen.
Serótina O. Ng és k.
Satellitia L. Ng és k.
51. Calamina II.
Virens H. Ng és k.
52. Calocampa St.
Vetusta II. Ng és k.
Exoleta H. Ng és k.
53. Egira I).
Conspicillaris H. Ng és k.
v. Melaleuca View. Ng és k.
54. Xylina.
Conformis F. Verespatak.
Rhizolitha F. Ng és k.
Petrificata F. Ng és k.
55. Xjlopliasia St.
Petrorhiza Bkb. Ng és k.
Hepática D. Ng és k.
Lithoxylea H. Kolozsvár.
Polyodon L. Ng és k.
Burea F. Ng és k.
v. Combusta II. Ng és k.
Scoiopacina H. Oláhpián.

L------------------

11

E-<xx
ME

<x-

4

50. Aslcroscopns.
Cassinia F. Ng és k.
57. Dyplerygia St.
Pinastri L. Ng és k.
58. Ilyppa D.
Rectilinea II. Verespatak.
50. Xylocampa Guen.
Ramosa H. Ng és k.
00. Cloanllia B.
Perspicillaris H. Ng és k.
Hyperici F. Ng és k.
01. Clcophana.
Antirrbini H. Ng és k.
Linariae F. Ng és k.
02. Cueullia.
Tanaceti H. Ng és k.
Umbrática L. Ng és k.
Cbamomillae H. Ng és k.
Lucífuga II. Ng és k.
Absynthii H. Ng és k.
Abrotani II. Ng és k.
Fraudatrix Ev. Gyógyi fíirdo.
Asteris H. Ng és k.
Verbasci II. Ng és k.
Scrophulariae H. Ng és k.
03. Placodcs B.
Amethystina H. Ng és k., Kolozsv.
64. Abroslola.
Triplasia H. Ng és k.
Asclepiades II. Ng és k.
Urticae H. Ng és k.
65. P1lisia.
Modesta H. Ng és k.
Concha F. Ng és k.
Deaurata Esp. Ng és k.
Chrysitis H. Ng és k.
Orichalcca F. Ng és k.
Bractea II. Ng és k.
Festucae H. Ng és k.
Circumflexa II. Ng és k.
Jota L. Ng és k.
v. Percontationis O. Ng és k.
Gamma H. Ng és k.
Ni H. Ng és k.
06. Anarta.
Heliaca H. Ng és k.
07. Hcliotliis.
Ononis. F. Ng és k.
Dipsácea H. Ng és k.
Scutosa 11. Ng és k.
Peltigcra II. Ng és k.
Armígera H. Ng és k.
2*
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E) Geometrae.

Marginata F. Ng és k.
Delphinii H. Ng és k.
«8. Aconlia.
Solaris H. Ng és k.
Luctuosa H. Ng és k.
69.
Sulphurea H. Ng és k.

12

Agrophila B.

70. Eraslria.
Fuscula H. Ng és k.
Atratula H. Ng és k.
Candidula H. Ng és k.
71. AnUiopiiilá.
Aenea H. Ng és k.
72. Orulocclis Gucu.
Communimacula H. Ng és k.
79. Ophinsa.
Illuuaris H. Ng és k.
74. Toxocarnpa Gucu.
Pastinum Tr. Ng és k.
Lusoria H. Ng és k.
Viciae H. Ng és k.
Craccae F. Ng és k.
75. Calcphia.
Leucomelas H. Ng és k.
Alcbymista F. Vajda-Hunyad.
76. Manía.
Maura H. Ng és k.
í 7. Calórala.
Elocata Esp. Ng és k.
Nupta fl. Ng és k.
Dilecta II. Ng és k.
Sponsa II. Ng és k.
Promissa F. Ng és k.
Electa F. Ng és k.
Nympbaea H. Ng és k.
Paranympba H. Ng és k.
78. Brcpkos.
Parthenias H. Ng és k.
Notha II. Ng és k.
79. Enclidia.
Mi H. Ng és k.
Glypkica II. Ng és k.
80. Cilix.
Spinula H. Ng és k.
81. rialypteryx.
Sicula II. Ng és k.
Falcula II. Ng és k.
Hamula H. Ng és k.
Unguicola H. Ng és k.

1. Ennomos.
Flexularia H. Ng és k.
Alternaría II. Ng és k.
Siguana H. Kolozsvár.
Emarginaria H. Kolozsvár.
Parallelaria H. Kolozsvár.
Apaclaria H. Ng és k.
Advenaria H. Ng. és k.
Dolabraria H. Ng és k.
Prunaria H. Ng és k.
Syringaria H. Ng és k.
Lunaria H. Ng és k.
Illunaria H. Ng és k.
Evonymaria H. Ng és k.
Angularia H. Ng és k.
Erosarla II. Ng és k.
Guercinaria H. Ng és k.
Alniaria H. Ng és k.
Dentaria H. Ng és k.
2. Acama.
Sambucaria H. Ng és k.
3. Etiopia.
Margaritbaria H. Ng és k.
v. Prasinaria H. Oláh-Láposbánya.
4. Rumia.
Crataegaria H. Ng és k.
5. Geómetra.
Pajularia H. Kolozsvár.
Smaragdaria H. Ng és k.
Papilionaria H. Ng és k.
Aestivaria H. Ng és k.
Bupleuraria H. Ng és k.
Viridaria L. Ng és k.
Cloraría H. Ng és k.
Putataria H. Ng és k.
Aeruginaria H. Ng és k.
Vcrnaria H. Ng és k.
Cytbisaria II. Ng és k.
6. Aspilatcs.
Purpuraría H. Ng és k.
Adspersaria H. Ng és k.
Strigillaria H. B. Ng és k.
Conspersaria H. Maros-Ujvár.
Petraria H. Ng és k.
Vespertaria II. Ng és k.
Coarctaria H. Kolozsvár.
Lineolaria H. Kolozsvár.
Palumbaria H. Ng és k.
Mensuraría II. Ng és k.
Bipunctaria EL Ng és k.

j

7. Croeollis.
Elinguaria H. Ng és k.
Pennaria H. Ng és k.
-xy
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8. Cnophos.
Furvaria II.. Ng és k.
Obscuraria II. Ng és k.
¡Serotinaria H. Ng és k.
Dilucidaría II Ng és k.
Pullaria II. Ng1 és k.
Glaucinaria B. Ng és k.
Punctularia B Ng és k.
0. Boarmia.
Cinctaria H. Ng és k.
Crepuscularia H. Ng és k.
Setenaria H. Ng és k.
Roboraría H. Ng és k.
Consortaria II. Ng és k.
Repandaria H. Ng és k.
Rbornboidaria II. Ng és k.
Secundaria H. Ng és k.
Viduaria H. Ng és k.
Carbonaria 11. Ng és k.
10. Ilcmcropliila St.
Vitalbaria H. Ng és k.
11.
Antpliidasis.
Betularia H. Ng és k.
Prodromaria II. Ng és k.
Hirtaria H. Ng és k.
12. Nyssia 1).
Pilosaria E. Ng és k.
Hispidaria H. Ng és k.
13. Torula.
Chaeropbillaria H. Kolozsvár.
14. Fidonia.
Pinetaria H. Olák-Láposbánya.
Atomaria H. Ng és k.
Glarearia H. Ng és k.
Iminoraria II. Ng és k.
Clathraria L. Ng és k.
Dilectaria H. Ng és k.
Wavaria H. Ng és k.
Favillacearia II. Ng és k.
Plumaria H. Ng és k.
Capreolaria II. Oláb-Láposbánya.
Pulveraria H. Ng és k.
15. Hibcriiia.
Aceraría H. Ng és k.
Aurantiaria II. Ng és k.
Progemmaria H. Ng és k.
Defoliaria H. Ng és k.
Bajaría II. Ng és k.
Leucophaearia H. Ng és k.
Rupicapraria II. Ng és k.
Aescularia H. Ng és k.
16. Clicimalobia St.
Bramaría H. Ng és k.
17. Chcsias.
Spartiaria H. Ng és k.

18. Corjlhea 1).
Variaría H. Oláh Láposbánya.
19.
Cabera.
Pasaría II. Ng és k.
Exantkcmaria Esp. Ng és k.
Ononaria H. Ng és k.
Punctaria L. Ng és k.
Trilinearia Bkh. Ng és k.
Poraria Tr. Ng és k.
Omicronaria U. Ng és k.
Pendularia II. Ng és k.
Orbicularia H. Ng és k.
Argusaria B. Ng és k.
20 Acidalia
Aureolaría H. Ng és k.
Ocbrearia F. R. Ng és k.
Bufaría II. Ng és k.
Rubricaría H. Ng és k.
Decoloraría H. Ng és k.
Albularia H. Ng és k.
Lutearia II. Ng és k.
Candidaria II. Ng és k.
Sericearia H. Ng és k.
Sylvaria II. Oláh- Láposbánya.
21. Ypsipetes St.
Impluviaria H. Ng és k.
Dilutaria H. Ng és k.
22. Lobopbora St.
Appendicularia B. Ng és k.
Hexaptcraria H. Ng és k.
23. Acasis D.
Iíivularia H. Ng és k.
24.
Dosilhea I).
Rusticaría H. Ng és k.
Filicari II. Ng és k.
25. Larcntia.
Scripturaria H. Ng és k.
Vetularia H. Ng és k.
Undularía E. Kisbáuya
Bilinearia II. Ng és k.
Frustraría Tr. Ng és k.
Geminaría II. Kolozsvár.
Tersaría B. Ng és k.
Polygrammaria II. Ng és k.
Rbamuaria II. Ng és k.
Dubitaria II. Ng és k.
Radiaría E. Ng és k.
26. Anaitis I).
Cassiaria Tr. Ng és k. '
Plagiaría E. Ng és k.
Sororiaria II. Ng és k.
27. Phacsyle I).
Psittacaria II. Ng és k.
Caesiaria H. Ng és k.
llupestraria II. Ng és k.
X
■y

■«>
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28. líiipitliecia Ciirl.
Ccntaurearia II. Xg és k.
Linariaria II. Ng és k.
Consignaría II. Xg és k.
v. Oxydaria Tr. Xg és k.
Austeraria F. K. Xg és k.
Satyraria 11. Ng és k.
Absyntkiaria II. Xg és k.
Valerianaria II. Xg és k.
Exiguaria II. Ng és k.
Deuticularia D. Xg és k.
Bcctangularia II. Xg és k.
Strobilaria H. Kolozsvár.
Subnotaria H. Ng és k.
20. Cilla na.
Moeniaria H. Ng és k.
¡Sagittaria F. Xg és k.
Eulvaria H. Xg és k,
Popularía H. Oláh-Láposbánya.
Chenopodiaria II. Xg és k.
Pyraliaria 11. Ng és k.
Kubidiaria lí. Xg és k.
Berberaria 11. Ng és k.
Derivaría 11. Ng és k.
Propugnaría H. Ng és k.
l ’icaria II. Ng és k.
tíu Afumaría 11. Ng k.
líibesiaiia II. Ng és k.
Silacearia II. Ng és k.
Beticularia II. Xg és k.
Bussaria II. Ng és k.
ltuptaria 11. Ng és k.
Montanaria II. Xg és k.
Minoraría I / . Xg és k.
Aptaria II. Xg és k.
Olivaría ÍI. Ng és k.
Eerrugaria 11. Ng és k.
Ligustraria H. Ng és k.
Guadrifasciaria llg és k.
Ocellaria II. Ng és k.
(¡aliaría II. Ng és k.
Miaría F.sp. Ng és k.
Eivaria 11. Xg és k.
Aicbemillaria 11. Ng és k.
Molluginaria II. Oláh-Láposbánya.
Tristaria II. Ng és k.
llastaria II. Ng és k.
30. Zercnc.
Procellaria II. Xg és k.
Fluctuaría 11. Xg és k
v. Stragularia F. Oláh-Láposbánya.
Blaudiaria II. Ng és k.
Itubiginaria H. Yerespatak.
Adustaria II. Ng és k.
Siuuaria 11. Ng és k.
Albicillaria I!. Xg és k.
Marginaría L. Ng és k.
¡Macularia H. Xg és k.
Orossulariaria L. Ng és k.
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Ulniaria F. Ng és k.
'Caminaría II. Ng és k.
Temeraria H. Ng és k.
31. Minoa.
Euphorbiaria H Ng és k.
Nivearia H. Kolozsvár.
Illibaria II. Ng és k.
Dealbaria L. Ng és k.
¡12. I’ellonia 0.
Vibicaria II. Ng és k.
¡13. Iliaca.
Amataría II. Ng és k.
Imitaría II. Kolozsvár.
Emutaría H. Kolozsvár.
Trataría B. Ng és k.
Sylvestraria Bkh. Ng és k.
llenmtaria L. Ng és k.
Commutaria H. >S. Ng és k.
Pallidaria II. Ng és k.
Ossearia II. Ng és k.
Degeneraría H. Ng és k.
Aversaria L. Ng és k.
Suffusaria Tr. Ng és k.
Mataría litis. Ng és k.
Immutaria II. Ng és k.
Incanaria H. Oláh-Láposbánya.
Seutularia II. Ng és k.
Poblaría II. Kolozsvár.
Moniliaria II. Ng és k.
Bisetaria Wd. Ng és k.
Ornataria II. Ng és k.

F) Pyralidae.
1. Herminia.
Cribralis II. Ng és k.
Emortnalis II. X. és k.
Derivalis II. Xg és k.
Teutacularis II. Ng és k.
Tarsierinalis II. Ng és k.
Barbalis L. Ng és k.
Crinalis D. Ng és k.
Tarsiplumalis II. Ng és k.
2. Hypacna.
Proboscidalis II. Xg és k.
Crassalis F. Oláh-Láposbánya.
Obesalis Fr. II. és k.
Iiostralis H. Ng és k.
3. Mililopa SI.
Salicalis H. Ng és k.
4.
Piuguinalis H. Ng és k.
5 Helia (¡lien.
Calvarialis II. Xg és k.
G. Cledenbia SI.
Angustalis II. Ng és k.

Pyralis.
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7. SeopuIa.
Dentalis II. Xg és U.
Prnnalis Fr.őNg és k.
Umbralis II. Ng és k.
Sticticalis L. Hg és k.
Aerealis H. Xg és k.
Aencalis II. Ng és k.
Margaritalis II. B. Xg és k.
Stramentalis H. Xg és k.
Praeiextalis H. Ng és k.
8. Bolys.
Lancealis D. Xg és k.
¡áilacealis II. Xg és k.
Sambucalis II. Ng és k.
Rubiginalis II. Xg és k.
Verbascalis Fr. Ng és k.
Opbialis Tr. Ng és k.
Oclirealis II. Ng és k.
Ferrugalis 11. Ng és k.
Fulvalis II. Xg és k.
Croccalis II. Ng és k.
Elutalis Fr. (Albidalis H.) Ng és k.
P^llidalis II. Ng és k.
Cinctalis Tr. Ng és k.
Flavalis II. Ng és k.
Hyalinalis H. Ng és k.
Vcrticalis II. Ng és k.
Pandalis II. S. Xg és k,
Trinalis 11. Ng és k.
Urticalis II. Xg és k.
Hybridalis H. Ng és k.
Limbalis Fr. Ng és k.
Palealis II. Ng és k.
Forficalis II. Ng és k.
. Sericcali8 II. Ng és k.
Punctalis U. Ng és k.
!). Nyinplitila.
Literalis II. Ng és k.
Potamogalis Tr. Ng és k.
II). Asopia.
Farinaiig H. Ng és k.
Glaucinalis L. Ng és k.
Regalis II. Ng és k.
Fimbrialis H. Ng és k.
II. Agrolera. II. S.
Flauimealis H. Xg és k.
12. Eudolriclia Z.
Ncmoralis II. Ng és k.
13. Pyrausla.
Sanguinalis. Ng és k.
Purpuralis L. Ng és k.
Punicealis D. Ng és k.
Cespitalis II. Ng és k.

14. Hcrcyna.
Rupicolalis H. Xg és k.
Alpestralis F. Ng és k.
Striguláiig II. Ng és k.
Palliolalis II. Xg és k.
15. Enuyeliia.
Fascialis II. Ng és k.
Luctualis H. Ng és k.
Octomaculalis Tr. Xg és k.
Pollinalis II. Ng és k.
Atralis H. Ng és k.

G) Tortricidae.
1. Ilalias.
Prasinana H. Ng és k.
Guercana H. Xg és k.
Oloraua H. Xg és k.
2. Penlhina.
Révayana H. Ng és k.
V. Dilutana II. Xg és k.
V. Undularía H. Ng és k.
V. Punctana H. Ng és k.
V. Ramosana II. Ng és k.
Salicana II. Ng és k.
Capreaua II. Xg és k.
Variegana II. Xg és k.
Pruniana II. Ng és k.
Gentianana Fr. Ng és k.
Cynosbana Fr. Xg és k.
Amoeuana II. Xg és k.
Ocellana Tr. Ng és k.
3. Torlrix.
Ameriana Tr. Ng és k.
Xylosteana L. Ng és k.
Sorbiana II. Ng és k.
íleparana D. Xg és k.
Cinnamomeana Tr. Ng és k.
Corylana F. Ng és k.
Strigona II. Ng és k.
Ocbreana H. Ng és k.
Ilaniana L. Ng és k.
Fulvana Tr. Ng és k.
Ministrana L. Ng és k.
Viridana II Ng és k.
Lecheana II. Ng és k.
Tessera.ua Véd. Ng és k.
Baumanniana D. Ng és k.
Berginanniana II. Ng és k.
Ilolmiana II. Xg és k.
4. Argyroplcra. D.
Pratana II. Ng és k.
Gouana L. Ng és k.
5. Scricorís.
Conchana II. Xg és k.
Olivana Tr. Ng és k.
Cespitana II. Ng és k.
-------------------------------------------------------------- -/yA

-«>

EM>>E

1(5 <»-

■«X

6. Aspis.
Udmanniana Fr. (Solandriana Tr.) Ng 6s k.
7. Carpooapsa.
I’omonana II. Ng 6s k.
Arcuana II. Ng 6s k.
8. Sciapliila.
Penziana II. Ng es k.
Musculana H. Kg 6s k.
9. Paedisca.
Corticana II. Ng 6s k.
Scutulana Fr. Ng 6s k.
Brunnicliiana Fr. Ng 6s k,
Ustulana Wd. Ng 6s k.
Foeneana Tr. Ng 6s k.
Parmatana II. Ng 6s k.
10. Grapliolitlia.
Hohenwartiana H. S. Ng es k.
Ilypericana II. Ng 6s k.
Siliceana II. Ng es k.
Khediana Fr. Ng 6s k.
11. Epliippipliora It.
Argyrana Z. Ng 6s k.
Petiverana Frol. Ng 6s k.
13. Plioxopterix.
Derasana B. Ng 6s k.
13. Teras.
Caudana F. R. Ng 6s k.

H) Tineidae.
I. C ram binae.
a) Cramhina.
1. Scirpopliaga.
Alba II. Ng 6s k.
2 Crambus.
Palpelhis H. Ng 6s k.
Diunetellus H. Ng 6s k.
Pratellus L. Ng es k.
Pascuellus L. Ng 6s k.
Oerusellus Wd. Ng 6s k.
Rorellus L. Ng 6s k.
Chrysonuchellus Scop. Ng es k.
Pinetellus Clerc. Ng 6s k.
Myelins H. Ng 6s k.
Onlmellus L. Ng 6s k.
v. Atpiilellus II. Ng es k.
Perlellus Scop. Ng 6s kr.
3. Eudorca.
Diibitcllus Zink. Ng 6s k.
Ambigualis Tr. Ng es k.
Mercurella L. Ng 6s k.

b) Galleria.
4. Galleria.
Mellonella L. (Cerella F.) Ng 6s k.
5.

Acrobasis 1.

a) Acrobasis.
Consociella H. Ng es k.
h) Trachonilis Z.
Cristella II. Ng 6s k.
0. Myclois II.
Rosella Scop. Ng 6s k.
Cribrella H. Ng 6s k.
7. Ilypoelialeia II.
Germarella Zink. Ng 6s k.

II. T ineacea.
1. Chimabaclte II.
Phryganclla II. Ng 6s k.
2. Semio,seopis II.
Atomella H. Ng 6s k.
3. Ncmalopogon Z.
Swaninicrdamella L. Ng 6s k.
4. Adcla Lair.
Eutiphia II.
Frischelia L. Ng es k.
Sulzeriella Z. Ng 6s k.
Cuprella D. Ng 6s k.
5. Ncmalois II.
Scabiosclius Scop. Ng 6s k.
Violellus II. S. Ng 6s k.
Cypriacellus 11. Ng es k.
0.

Kuplocanuis Lair.
a) Euplocamns.

Fuesslinellus Sulz. Ng 6s k.
b) Scardia Tr.
Roletellus F. Ng 6s k.
7. I’lutella Selirk.
a) Harpipteryx Tr.
Sequclla Clerk. Ng 6s k.
Asperella L. Ng 6s k.
8. Anvliinia II.
a) Pleurota II.
Pyropc'la II Ng 6s k.
Uostrella II. Ng es k.
Bicostella L. Ng es k.
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x » ------9. Harpella Schrk.
Proboscidclla Sulcz. Ng és k.
Geoffroyella F. Ng és k.
Bracteella L. Ng cs k.

15. Coleopkora H.
Leucapcnnclla II. Ng és k.

J) Fterophoridae. Z.
10. Hypercallia. St.
Christiernella II. Ng és k.
11. Oecophora Latr.
а) Oecophora.
Sulphurella II. Ng és k.
Similclla II. Ng és k.
Schüfferella L. Ng és k.
б) Scythris. II.

Larninclla II. Ng és k.
Cuspidella II. Ng és k.
12 . Hypomenenta Latt.
Iiorellus II. Ng és k.
Kvonymellus Z. Ng és k.
13. Psecadia H.
Scalolla Scop. Ng és k.
Ecbiella II. Ng és k.
Funerella F. Ng és k.
14. Depressaria. H.
Depunotella Pod. Ng és k.
Liturella I). Ng és k.
Arenella FII. Ng és k.
Alstrocmcrclla Tr. Ng és k.
Laterella FII. Ng és k.
Applanclla FII. Ng és k.

Muz. évk. IV . kötőt.

1. Pterophorus. Z.

j

a) Platyptilus Z.

Rhododactylus II. Ng és k.
Oclirodactylus II. Ng és k.
Fischeri Z. Ng és k.
Acanthodactylus II. Ng és k.
b) Pterophorus Z.

Phaeodactylus II. Ng és k.
Mictodactylus II. Ng és k.
Graphodactylus Tr. Ng cs k.
Fuscas Retz. Ng és k.
ILithodactylus
Tr. Koll. Ng és k.
ISeptodactylus
Tr. Koll. Ng és k.
Pterodactylus L. Ng és k.
Microdactylus II. Ng és k.
Rrachydactylus Tr. Ng és k.
<:) Acyptilus Z.

Galactodactylus II. Ng és k.
Tetradactylus L. Ng és k.
Pentadactylus II. Ng és k.
2. Allueilina. Z.

Mexadactyla L. Ng és k.

.)
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A SZLÁV ELEM A RUMUN VAGV OLÁH NYELVBEN.
I
Közli:

Schmidt Vilmos,

a n.-szebcni állam-főfanotla tanára.

(Felnivastatott az erdélyi Múzeumnak 1866. Szt.-Gynrgy hú 11-diki nyilvános gyűlésében).
B o ljo jft i s s ta , n i z e l i n i s k a .
(Jobl> valam i, m int Semmi.)
Szerb közmondás. ')

A

rumunok, mint magukat eredetileg
vagy
wlaclmk, 3) mint a szomszédos szlávok 4) nevezték
'iker, mind kardoskodhatnak ugyan az ódon és
mellettük szóló nézet folytán 5) saját tiszta romaiságuk mclett; mindazáltal ez a leszármaztatás
indokolatlan állítás, valamint a nép maga is —
mint N iebuhr6) már több, mint busz evvel ezelőtt
mondá — etlinngraphiai „talány“ marad.
Már pedig az átalánosan bévett becslés sze
rint 7) a Duna didi tartományaiban és ezeken tál
levő országokban . •. .
. . . 500,000
O lá h o r s z á g h a n ........................ ...... . 2,000,000
M o ld o v á b a n ........................................... 1,400,000
Az osztrák birodalomban . . . . 2,000,000
Öszsze.sen to llá t......................... 7,100,000
főnyi rumun lakik; és még sem méltatták ezt a
nemzetet jelesen nyelvére nézve oly beható figyc») M u s k a t i v o v i c h Ján o s á lta l közlött g y űjtem ény
ből. V. ö. 1)obro\vszky Slovanka-jál. P rá g a 1Ő14. 8. 07. 1.
-) V. ö. K ö p i t a r (lvleinc Sehriften). I. 239. 1.
3) S a f a r i k (Staroz. 198.) »hudi«-ot szláv szóragnak
ta rtja ; en pedig keltből szárm aztatom , m ely nézet m ellett van
Erscli és G ru b er E ncyclop. II. sect. 18. 91. V. ö. Nestor X IX .
■*) S afarik i. h.
s) E utrop. V i l i. 2. és V III. 0. C innam us 260.
6) V ortrágc iiber alté Gcsch. I I I . 218. B erlin 1851.8.
V. ö. S t r i t t e r élőbeszédjét ad V alachiea. I I . 893.
7) A m i B o u c T u rq u ic d1 E urope (II. 23.) és II a h n
allvanische Studien (Becs 1853. 8- máj. 34. I.) czimíi m unkák
ban foglalt adatok szolgáltak alap u l. S a f a r i k Slovanski Narodopis ez. m unkájában (P rága 1849. 8. 119. 1.) «az oláhok
összes létszám át 6,475,000-re becsüli.

$

X »

lemre, a milyenre számot tartani oly nagy mér
tékben van joga.
Erdély ismertetése körül bokros érdemekkel
ruházott akkor itanár és későbbi iskolatanácsos néhai
Sclmllcr J. K. az erdélyi országiaméi egylet által
kiadott „Archívum“ I-ső füzeteiben *) közölte „a
rumun vagy oláh nyelv ixmcrtetéséro nézve a leg
fontosabb alapelvek kifejtését“ , hol már bevezeté
sében rámutat a rumun nyelvben létező s nem
tagadható szláv elemre. Mindazonáltal mind e
mai napig csak kevesen követték öt az általa
kijelölt uj és nagyon báládatos buvárlatokra vezető
ösvényen; noha már a minden hasonló irodalmi
törekvés nagy mestere Safarik 1‘ál József is többsz.ör kimondotta ®), hogy a szláv elem erős vegyi
tekben jelenik meg az oláh: nyelvben.
Ennek valósága mellett a szláv nyelv
ismerete által vezetett részletes vizsgálódás teljes
hiánya esetében is, imc hármas oknak kellene
szólnia, hogy
I. A szláv elem hullámainak már nagyon
korai átcsapását O-Dáciába a régiek tanúsága 1#)
szerint bebizonyíthatni.
H. Gyakran megkísértették kimutatni, hogy
az ó-kori Thracia, Macedónia és Illyria lakosai,*I.
») Szetten 1S4.-J. <17. 1. s. ‘J<J.
#) SliivUe.ho Alterthíim er ed. W uttko L ipcse 1844. 8.
II. 200 1. stb. 206. Slovanski Narodopis 113. 1.
tű) V. ö. T ranssilvania 1862-ki uj folyam ának II. rész.
1-sö sz.-ban m egjelent czikkeinet a szlávok m egjelenéséről a
G éták és Dákok között.
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továbbá (¡éták, Dákok, valamint Szarmaták 1')
az ős kor sok más népeivel együtt illyr - szlovén
nyelvet beszéltek **). lás hogy végen
Ili. Ezt a szláv néphullámot végleges elfogytáig ,3j már csak azért sem tekinthetni mulékony jelenségnek, hogy a rumun vagyis oláh
nyelvben oly tetemes érvényre bírt jutni a szláv
elem.
Ezzel azonban koránt sem állítjuk azt, hogy
a rumun vagy oláh nyelvben előfordult! minden
szláv szó eredetét átalán fogva, abban a homályos
ős korban kell nyomozni, melyben Kopitár nézete
szerint a rumun vagy oláh nyelv keletkezett, l4)
midőn t. i. római gyarmatosok jelentek meg a
geto-dák lakosság között Daciában, hol Kelták is
tartózkodtak. Sőt ellenkezőleg történelmi ismeret
által emelkedett nyclvbuvár elég alkalmat talál
észrevenni, hogy sokkal későbbi politikai viszo
nyok, a nyelvben magában is hagytak, nyomot
hátra. Egyszersmind elébe fog ötleni az az észrevé
tel is, hogy S c h u llc r J. ív. nak ls) azt az állítá
sát, mintha a „rumun nyelvben egy s más szó
magánosán és rokon nélkül, árva idegenként hazát
és törzsfajtát kéregéivé“ állana, éppen szláv
>i) D o b ro .w sz k y Slovanka jáb an (121. 1.) állítja , hogy
nincs bebizonyítva, hogy a görögök j?sauromatan-i szlávok let.
ick volna; de ellene mond N iebuhr, a ki (V orträge ü b e r Alte
Gcsch. 1. 104. 1.) a Sárm átokat nbizonyosan és biztosan“
Sxlávokká teszt.
Y. ö F . M. A p p e n d i n i , de praestant. et ver.ust*
ling. illyr. Uagusa 1806.
,3} N. ö. S a f a r i k Slav. A lterthm r. (II. 205. 1-) a szlá
vok eloláhosodásáról.
n ) L. W iener Jahrbücher 46. 85. számát.
K») U. O. 78.
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gyökökre hivatkozás által nagyon szűk korlátok
közzé szoríthatni.
Midőn én,hozzám több oldalról és egyenesen
intézett .felszólítások következtében a rendelkezé
semre álló gyönge erővel a rumun v. oláh nyelv
ben létező szlávclem kiderítését ezennel megkísér
tem,-egyelőre csak néhány kifejezésre szorítkozom,
illetékes bírálat szózatától tevén függővé, vájjon
líorácz mondatát: ,0).
Sum ite m atériám vcstris, qui seribitis, acquam
V iribus, et versate diu, quid ferre recusent
Quid valean t h u m e r i .............. ... .

szemem előtt tartva, további ily nemű foglalko
zással ne hagyjak-é fel végképpen.
Magamat, llahnnal 17) oly utashoz hasonlitom,
kit a vakeset aranyországba vezet. Itt néhány
fénylő szemet fölszed az ut mellől, amott egy da
rabka erezet leüt a szikláról, avagy cgv mark ócska
aranyport kimos az iszapból, és ha a vizsgálásra
fölszólított műértő bennük csak valamicskét talál is
abból, a minek lenniük kellene — ellenben sokat a
mit a gyűjtő valódinak tartott, csak csillámnak
ismer ki: bizony nem az a kérdés, vájjon valóban
mind arany-e az, a mit annak tartottam, hanem
hogy egyátálában találhatni-e aranyat ott, a hol
voltam?
Ezért még egyszer:
Iíolje je is sta, nizcli niska.

A nem sz hívókra való tekintetből a helyes ki
ejtést megkönynyebbitendő, szükségesnek tartom
előreboesátani a következőt:
i«) De artc poetica ŐS— 40. v.
i?) AlbánUchc Stúdión (liéos, 1853. 3. m áj.) ez. inuuk a ja elöboszódé bon.
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Szláv-féle nyelvek saját betűi hangoztatása.
Sor
szám
j2.
•>

4.
5.
(5.

betű

íl

c
c
c
c
ez

7.
8.
!).
10.
11.

d
é

12.
13.
14.
15.
1fi.
17.
18.
10.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2fi.

n

9
1
1

ií

o
í*
rz
s
s
s
t
ll

y
z
z
z
z

nyelv
lengyclb.
szlovént).
lengyszlovén!).
leng}'.
lengy.
cselib.
lengy.
lengy.
szlov.
lengv.
szlov.
lengy.
lengy.
szlov.
lengy.
szlov. és lengy.
szlov.
lengy.
szlov.
cseh.
lengy.
lengy.
lengy.
lengy.
szlov. és cseh-

közelítőleg megfelelő magyar betujegyek.

an; (az n betűt elnyelve, mint ezekben: hangya, hangos, B andi sat.)
ez
C Z; de i előtt, kivált ha még más hangzó követi: CS.
CS
C.s
C S ,’

(a lengyel c két cs közt különbséget tesz a kiejtésben; de ezt csak
tőle hallhatni.)

9V
ie ; (mint F. Magyaror. némely vidékén a „Kiond“).
en; (elnyelt w-ncl, mint ebben: gyenge.}
lV
1‘ de öblösen hangoztatva, mit azzal magyaráznak hogy a nyelvünk
közepét fel kell domboritni a száj padlása felé.
ny
ny- hez közelit, de ismét sajátságos kiejtéssel.
u; (mintegy közép hang az o és u közt.)
rzs; (beléje olvasztott és alig halld r-rel.)
rzs; (mint az elébbi.)
sz
s
zs
tg
u
Ü ’ (megint magyarázhatatlan sajátságos hangzat.)
Z; ha i követi: ZS.
ZS

rzs; (v. ö. a feljebbi jegyzést a 15— Ifi. számoknál.)
25.

---------
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E g y úttal megjegyzem, hogy a lengyel szókban a szó utolsó előtti tagját meg kell nyújtani,
illetőleg hangsúlyozni. Az imitt amott idézett bolgár szókban is az s, c sat. a szlovén nyelvbeliekkel
összevágnak a kiejtésben.
Ezeket előrcbocsátva, most már a vizsgálat tárgyául fölvett szókészletet következő módon
osztályozom:
J
I. Házra, udvarra vonatkozó fogalmakat jelelő szavak.
II. Határra, mezőre, állatvilágra „
„
„
III. Időjárásra
IV. Minőség jelelő, vagy is melléknevek.
V. Állapotokra, foglalkozásra, üzletre vonatkozó fogalmakat jelölők.
VI. Igék.
VII. Hegyek, folyók sat. nevei.
VIII. Elvont fogalmakat jelelő szavak. (Abstracta.)

I.
1. Bi'I és C6ÍH, ostor, korbács. Gyöke a kyrill k h th , ver, iit. Szlovén nyelvben: bic;
lengyelül: bicz ,8).
2. BAl/V, tál. Kyrillbcn Ertto^-o.— Gotli nyelv, biudo, tányér, kiig (Sebeibe). Lithvánul: bludas.
3. lIeac, óra. Kyrill mack , óra. Albán, cias, pillanat, és cas, azonnal, tüstént. Lithv. ciesas.
Szlov. és csehül cas; lengy. czas, idő *1920).
4. XoxOT, kaczagás, hahota. Kyrillbcn )fOjfOTdTH, Szlov. hohotati; lengy. chichotanic.
ő. Xparn», eledel, tápszer. Kyrillbcn ^paHHTH, enni. ypamino, étel. (Otalom jelentése is van.)
Szlov. chrana; bolgár lírán; szerb chrana; lengy. ochrona, mind ótalmat tesznek 2w).
G. líoacT>, kasza Kyrillbcn Koca. A szlávfélc nyelvfajtákban átalánosan azon jelentésű 21).
7. /^octÍHI», árnyékoldal. Gyöke a szlovén síin, árnyék; lengyel, cieií. I)o stina szlovénul,
do oicnia lengyelül: az árnyékba. Gyöke a kyrill CT"fcNk, árnyék. Akadunk erre is: c'kHK.
8. Iipimma v. Kpnima, korcsma, csapszék. Kyrill. Kp’kMkAtd Szlov. és szerb, krema;
lengy. karezma.
9. Kaeaiure v. KéteuiTC, fogó (Zange). Kyrillbcn: K/iitip-H, hivó ejtése egyes számban
KA'kigc. Cseh. kieste: lengy. klcszcze; szlov. klcscc; bolgár, kiesti.
10. lioiIT, esernyő. Cseh. kant és lengy. kát a. m. zug, rejtek.
11. Maliin,’(>, pad, lócza. Kyrill. a altiig a ; cseh lavicc; bőig. lavica; orosz, aaita (palló), aaitKa
(pad); lengy. lava, lavica.
12. JonaTTí, lapát. Kyrill. aon -aT a; szlov. cseh. lopata; lengy. lopata; albán. Xionze.
13. IlanapCTOK, gyüszii. Kyrill. HdiipkCTKK’k. Szlov cseh. naprstek; szerb, naprstak; lengy.
naparstek.

*s) L atin b e tű k k e l - h ic h u nek és *sbichu nek Írják. A cs-nck ejtett eh m ár m agában szláv eredetet áru l cl.
19) A b udai Szótár szerint (112. 1.) ccas a latin caedo-tói veszi eredetét, „quia dics in viginti quatuor partos quasi
cacsuras est divisa“ 1?
20) Id. h. 260. 1. Z(iáo/tcu-tó\ (utor) van szárm aztatva.
21) J . h. 141 1. szerint a lat. seco, are igéből betücseréléssel (p er metathegin) szárm azik.
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tűkör. Kyrill. óra a (\ ath , (nczni, megnézni) a gyöke. Szlov., bőig., szerb.

ogledalo.
15. Oko.i , 22) akol, kerités. Kyrill. koao, kör; lengy. okól, környezet.
10. OnÍHKT>, bocskor; szlov. opinéo; lengy. oponczo: gyöke piáé összekötni. Albán, lomvye.
és omvye.
17. HaJlÍHK7>, pálinka, égettbor. Gyöke a Kyrill. naaHTH, égetni. Más nevei: RÍH-dpc és paKitb
IS.
ürmös bor. Kyrill. nf a- kÍhTv, űröm; szlov. és cseh. pclin, pelinek, polinek; lengy.
piolun, piolunek; a wendeknél peleinc.
19. IIcieTC, pecsét. Kyrill. ncHd'rk; szlov, pecat; lengy picczatka.
20. II u t >, reszelő. K yrill n na a, fűrész; szlov. pila; lengy. pila, fűrész; bőig. és szerb, pilla
reszelő; szlov. lengy. pilnik reszelő.
21. nimiiÍli,T. és uiniiui/r», pinczc. Szlov. cseh. lengy. piwo, sör. Lengy. piwnica, pinoze.
22. IliT'b, kenyér. Kyrill. HHT-aTH, táplálni. Oláhországban más szót használnak 2:l).
23. Il.ieaT'i», hajfonadék. (Zopf.) Kyr. natCTH, fonni, (ílcchten), a gyöke, mi szlovénul: plcst,
lengy. plesc; ebből sploty, fonadékok. A rumun nyelvbeli másik szó. a Kociipk (de irkp), hajfonadek,
nemkülönben a lengy. kosy-t juttatja eszünkbe.
24. (bánié, szán. szánka; szlov. sani; szerb, sain; lengy. sanio.
25. Ch’OK, malomárok, maloincsatorna. Gyökét hajlandó volna az ember a kyr. ckak- atm
—-(szökni) — bán keresni; de biztosban leljük a szlov. és cseh tcci, a lengy. ciecze-bcn (csepegni, folyni).
Innen szlov. stieka, lengy. scieka csepeg; szlov. stek, lengy. sciok, bőig. szerb skok, lefolyás, csepegő.
A Sáros- és Zcmplénmegyei rutlién sceknek mondja; az albán. OT/xe-nek, vagy OzieynvXs nek.
Lelem még a kyrillben ezt is: t « - * v. Tft|jH, futni. lith. tekctc.
26. C.tp r , I I I r o n g y . Kyr. ,\pdTH .yeput vágni, szaggatni. Szlov. drancir, piocza, vérszipó.
Lengy. drancie, haszontalan értéktelen rongyok.
27. C<í>ciuiiík , gyertyatartó. Szlov. svvéenik. és switiíik; lengy. swieznik.
28. C.ia,1,, szalad, maláta. Szlov. cseh. slad; orosz. conoty k ; lengy. siód.
29. Cmoa.1T», szurok, szekérkenőcs (dohot). Kyr. caioaa szurok. Szlov. smola; cseh. siniila;
lengy. smola. Az Élbe vidékén lakó szlávoknak: smela; lithv. smala. 24)
30. C r o r , kazal, asztag, boglya. Kyr. r r o r ’u , rakás, halmaz; Szlov. stoh; lengy. stog
szénakazal. 2S)
31. Cn api», gőz. Szlov. war, főzés, főtt. Lengy. war, forrás, buzgás. Szlov. ivarit; cseh. wariti;
lengy. warzié a. m. főzni, főni. W ary lengy. melegfiirdő nem különben ide vonhatö.
32. Touop, fejsze, bárd. balta. A szláv-félc nyelvekben topor, faragó fejsze, bárd.
33. Toiiopeaui,e, fejszenyél. Kyrill. TOiiopHtpt; szlov. toporisce: bolgár, toporiske; cseh.
topofisko; lengy. toporzisko.
34. TpSll, test. Kyrill. Tpoyii'k. — Szerb, tryp, fa törzsöké, tőke, tusko. Albán, rom m ,
test. — Szlov. trupla; cseh. trfipel, göröngy. — Lengy. trup, holttest.
35.
utcza. Kyrill. an n t, arcz: lengy. licc; horv. licze. Uliczc tehát a volna, a mi az
arcz előtt fekszik. — Szlov. ulica és ulicc; lengy. ulica; ruthen. vulycja; fehér orosz, vulica; szerb. bőig.
alban. ulica, mind utczát teszen.
36. Ba^p'i. v. Hea,T,p'í>, veder. »Szlov. cseh. wcdro; lengy. viadro; bőig. vedro. Alban. (Std'pe,
tejes edényt jelent (sajtár).23

22) V agy talán a lat. caulac (— árura) volna a törzsszó?
23) Sanskr. a Vcdák nyelvón: np itu u levet., italt s á ta lán táplálékot tesz.
*4) V ájjon nem a san sk rit «raala- (sár, piszok) ó a gyöke?
23) Sanskritban nsztagh“ a. in. gyű jt.
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II.
37. IlaJlTT., tó, tócsa. Kyrill. ErtdTO, tó (palus)..— Szlov. cseh. blato, sár: lcngy. bloto.
38. lípas/n», barázda. Kyrill. KpaK^-a. Szlov. cseh. bőig. brazda; lcngy. bruzda.
39. XCMCÍU, komló. K yrill. ymfAb. Szlov. cinnel; szerb, hindi; lcngy. clnniel.
40. /l,poó, darab. Törzsszava alkalmasint a kyrill. ,\pOK-HTH, cldarabolni, aprózni, morzsálni. Szlov. drobni; lcngy. drobny, kicsiny, apró.
41. FagiliTi, marha, állat. K yrill. ra ,\, féreg, nyű. Kapcsolatban lehet vele a kyr. u,v'K.
méreg. Szlov. had, kigyó. Uolg. gadina; lcngy. gadzina, féreg, nyű.
42. FaSpii, lyuk, nyilás, barlang. Szlov. d'cra; cseh. dira, meg déra; lcngy. dziura.
43. r p ri,AÍin>, kert. Gyöke a kyrill. rpay\-HTH, kertelni, mi szlov. kiadit; lcngy. grodzic.
Innen: ogród, kert.
44. FöliOÍS, ganéj, A kyrill szóról: tnhth , rothadni, származik riiOH, ganéj. Szlov. linog;
cseh. hnitg; lengy. gnéj; bőig. gnoj.
45. XpilJ'l., hiribigomba. Szlov. hrib v. hfib; lengyelül grzib, orosz. grib. (Bolctus edulis).
46. Inopo/l v. iiiopor, egyszarvú, (Unicornis). Törzsszavai kyrillben p o r a . szarv és k;,\ hh'K,
egy. Ezekből alakul miopoatk, Unicornis. Lcngy. jednoróg.
47.
csatorna. Kyrill. las'K; szerb, jaz; lcngy. jaz, töltés (Wall). Orosz. I3'K, halrekesz.
48. K'biicin>, kender. Kyrill. koncii. (Szlov. konopo.) — Szerb, konople; cseh. konopö; albán.
xaven-i; lengy. konopie20).
49. ltOKOlll, kakas. Kyrill. kokoujk, tyúk; szlov. kokos; lcngy. kokosz és kokoszka, tyúk.
(kwoka, kotló*). Albán, xoy.otr, kakas.
50. IÍ0jIÍET>, kaliba, kunyhó. K yrill. kcaiiba; szlov. koliba, goliba; bőig. szerb, lcngy. koliba;
albán, y.o/.ionhs és xolt'jhs 2').
51. HoiliT'b, lóköröm, pata. Kyrill. koiijth , ásni; szlov. kopat; lengyel, kopac. Innen szár
maznak a kyr. K om dro; szlov. kopito; lengyel kopyto, köröm.
52. Kopásié, csónak, ladik. Gyöke a kyrill KOp-a fakéreg, mi minden szláv, nyelvben meg
van s ugyan azt teszi. Innen a kyr. KCpaKAh. hajó s átalában hajó féle. Lengyelben korai) csak a
Sz. írásbeli bárkáját teszi.
53. Ko'ieaii, tönk, szár, nyél.K yr. kománk,' szerb, koéan ;szlov.koséal;cseh.kostial; lcngy.koczan.
54. Kotok, kandúr macska; kyr. KCTRd; bőig. kotak; lengy. kotka.
55. JlocTOH v. d'hCTÜll, parti fecske. Kyr. ndcrc-BHi^a, fecske; szlov. lastowica; szerb, lasta,
lastawica; lcngy lastowka.
50. dSHKTi, alföld, lapály, rés. Kyril. n«V>Kd, posvány; szlov. luka, zöld gyep; cseh. Inka,
retseg; lcngv, laka; lithv. lanka; albán. Xtixxa.
57. dein.gTj, hattyú. Kyrill. aské,\,k j szlov. lábúd’ v. lábút; lengy. labadz; szerb, labed;
orosz. dfKfA'k.
58. MoiuiTC, pocsolyás, vizenyős hely. Kapcsolatban van a kyrill AK'K-li^TH, megázni, meg
AtOHHTH, megvizezni igékkel. Szlov. és céh. moé; lengy mocz, vizelet; nmeit szlov. és cseh ny.; meg
lengy. moczyé, beáztatni, megnedvesitni. Innen szlov. moéar és moéurina; cseh. moéidlo, lengy. móczár
a. m. posvány, mocsár.
*) Runnin. kioka, kotló. F ord.
2f>) Jó rem iin a latin cannabis-ból.
27) A görög xaXvfiq-b6\ látszik szarm azoltnak.
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59. M o x u t, Móriul» V. MobÍJI'B, domb, halom; kyrill. Aior’kiAA, sirdomb; bőig. mogila;
szerb, gomila; albán, y apóülj s, kis orosz, mohila; lengy. mogila; orosz. ¿\\orHA4 28).
60. OspoK, 1<5takarmány. Kyrillben OKpoK'k zsoldot tesz; de szlov. cseh. lengyelül azt teszi,
a mit a rumunban.
61. OcTpOB, sziget. Kyrill. oCTpOBlk, sziget. Szlov. cseh. ostrow; lengy. ostro'w;
szerb, ostrvo.
62. Obt.3, zab. Szlov. és cseh. otves; Stoycr vidékén ovesz; a lüneburgi rendeknél; wias;
bőig. oves.
63. IleuiTepe, barlang. Kyrill. napTcpa, barlang; lengy. pieczara; orosz. nci|i(pa, ugyanaz.
64. IleCTpoB, pisztráng. Törzsszó a kyr. n’kcrp'K, tarka; szerb, pastrva; albán. Ttaazp/ia;
lengy. pstrag, mind pisztráng.
65. IfjieaBi», polyva. Kyrill. nA'kKd; szlov. cseh. szerb. bőig. plcwa; lengy. plcw y29).
66. P o ro s a , sáté, Kyrill. porox'K, papirnád. Lengy. rogozina; szlov. rohoz; szerb, rogoz;
albán, f/oyoz, gyékény.
67. PoTS, raj; kyrill. poH; szlov. rog; bőig. szerb, rój; lengy. rój. orosz. pofi.
68. C aT , falu. Gyökét ime kyrill. igében leljük: C’k ,\, C’k c T H , C’k,\Ai. Lengy. osada,
telepit vény 30).
69. Choii, kéve. Kyrill. cnoniv; szlov. cseh. lengy. orozs. snop; vend. snip.
70. Ctíu$T>, ménes. Alkalmasint rokon a kyrill CTA^o-val, a mi átalában csordát, nyájat,
jelesen lovakból állót teszen. Szlov. staw épület; stawadlo, akol.
71. T im ., sár; kyrill. THNa; bőig. tyna.
72. Orop, ugar; kyrill. o \'ra p 'h ; szerb, ugar; lengy. ogor.
73. Bpacie, veréb; szlov. és cseh. wrabcc; lengy. wróbcl; vend. worblik; az Élbe melléki
szlávoknál vorblik. kyrill. KpAKHH.
74. Biiiiim,, meggy, (cerasum apronianum). Kyrill. Kulimra; szlov. wisna; albán, uiajz :
lengy .wisnia.
75. Bi/(prr>, vidra. Kyrill. R'ki^pa; szlov. widra; lengy. wydra; szerb, vidra; orosz. BkiApa.
76. BaiK),T,t>, szelindek. Kyrill. aaKfCTH, 3dKf,A,;u, vezetni. A mostani szláv féle nyelvekben
nem lehet kimutatni rokon értelmű szavakat; mert p. o. lengy. zawod a. m. csalódás.
77. 3m e8 V. Cmeö, sárkány. Kyrill. 3<mh- h és 3A\Hm, sárkány, kígyó. Szlov. zrniga, házi
kigyó (Coluber cerus Lin.); lengy. zmija. Gyöke a kyrill. igében cnvkÍK-ATH, csúszni, mászni.
78. ?Kai;a, béka. Szlov. cseh. lengy. zaba; kyrill. jkaka31).

III.
79. ll8nn>, pestis, dögvész. Kis orosz ny. dzuma. Vájjon nem gyöke-é a kyrill. ,\-kA\Ai, fúni?
— Bőig. a tárgyalt szó. éj urna, szerb, dzuma.
80. MSpr, szürkület. Gyöke jó rendin a kyrill. igében: a\p'kK- haíth , sötétülni, rejlik, a
honnan AtpaK'k, sötétség; lengy. zmrok. A Sáros és Zemplén megyei ruthénnak a szürkület, murka.
81. MüpyeuiTC, szürkül, sötétedik, pitymallik; azon gyökből ered,

,H)
*°)
30)
u)

A görög Hoyetv-bcn látszik rc jlcn i a gyöke.
A bu d ai .Szótár szerint (514. 1.) a la tin pálcából !!!
S an sk ritb an : nsad".
Sanskrit g y ö k : „dsabh" k a p (valam i után, valam ihez) nem . schnappen.
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82. 0»ri,T, hő (V. ü. alább a 85. sz. a.). Kyrill.
aucth , seperni s ebben kereshetni a
sző gyökét. Onnan jő; C t A M T l i e , söpredék, szemét. Szlov. cseh. lcngy. zámet, hóvihar. Szerb, namet,
hófuvatag.
83. l I O T O ü , árvíz, özönvíz. Kyr. T O l i - H T H , áradni, árasztani. Innen n O T O í i'K , vizbe merülés,
vizáradás. Szlov. potopa, lcngy, potop, árviz, özönvíz.
84. llapTj, nyár Itokonos a 31. sz. alatt tárgyalt CRAp’k -val. Igaz hogy a tavaszt npiiU'KKdpTi-nak nevezi a rumun és igy a lat. nvcr“t lehetne gyökének tartani. De hihetőbb, hogy csak az
első szava latin hangzatu, a másik a szlávhoz húz.
85.
hó (a mely a földön megállóit és vastagon borítja). Gyöke a Kyrill. igében:
n a c T H , esni, omlani323
) , szerkesztvénybcn: 3dlMA%< Szlov. zapadat béesni, és zapadnut, clboritódni. Egyébaránt zapada lengy. vastag havat teszcn.

i

j

IV.
8G. Korai', gazdag; kyrill. KOi’ d T T v ; szlov. cseh bohatí; lengy. bogaty; Felső Lausitzban: bohaty.
87. Ktuih', szegény, nyomorult; lcngy. kaleka, bénna, nyavalyás. Talán kyrillből, hol: KAA'k.
mocsok, ferdeség.
88. XaíA, szegény; kyrill. yoyA'k i lengy. chudy pachotek, szegény ördög; egyébaránt „só
vá nv “t tesz chudy; litliv. kudas.
89. XatT, ravasz; a szlov. cseh. és lengy. chytri-re emlékeztet. Gyöke a kyrill. ykÍT-HTHben (rabolni, magához ragadni) rejlik.
90. /J octoÍhÍK, ügyes, képes, alkalmas. Kyrill. C T d - T H , állani; V
\ C’CTC,I,,’K érdemes. Szlov.
dostogni; lengy. dostejny, nagyságos, méltőságos, úrias.
91. 4 p a r, drága, kedves; kyrill. AP^r'K, drága, becses; szlov. cseh, drahi; lengy. drogi.
92. j|uiTÍnaT, sáros, piszkos; v. ö. a már tárgyalt TÍH'k-val.
93. ro.iaiu, kopasz, meztelen. Kyrill. ron'k, meztelen; bőig. goi; szlov. és cseh. holi;
lengy. goly.
94. FpaBiiiK, siető, hebehurgya; lcngy. zgrabny, ékes.
95. JlaKOM, vágyakodó, telhetetlen; kyrill. AdKO/Wk; bőig. lakom; szlov. cseh. lakomé;
lcngy. lakomy.
90. IöTj-ÍT, szeretett, kedves, drága; szlov. lubi; cseh. l’ibi; lengy. luby. Törzsszaval: szlov.
lubit’; lcngy. lubieé; kyr. AtöK-ki, A W K H T H , szeretni83).
97. Mu o c t ÍB, irgalmas s az ellentéte h EAMAOCTÍ b , irgalmatlan. Törzsökszó a kyrill. a m i A —
O B d T H , irgalmazni, könyörülni; onnan AMiAOCk, irgalom. Szlov. milostivi és nemilostivi; lengy. milosci’.v és nicmilosciw, irgalmas és irgalmatlan.
98. HerpeilliT, hibátlan. Törzs a kyrill. rp ’kjf'k, bűn. Lengy. niegrzeszny, bűntelen.
99. HpÍMeiüT, cserélt, változtatott, váltott. Törzsszavának látszik a kyr. A U I H - ; k t h , átmonni.
Szlov. premenit; lcngy. przemienic, megváltoztatni, megmásolni, átalakitni; a honnan a szí. premeneíii
s a lengy. przemicniony, csere sat.

■
|

32) Alapul szolgál a sánser. »»pad«: 1) ül, 2) megy.
33) Vájjon nem »»libet* és »»lubet« a törzsöké?

X X > --Muz. évk. IV . kötet.
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100. IISctTj , puszta; kvr. noycT'K, puszta, kietlen. Albán, zouaz, semmi ember, gaz ember.
Szlov. pust (főn.) és pusti (mn.); lengy. puszcza (fn.) e’s pusty (mn. puszta34).
101. C4,paBT.H, erős, izmos. Kvr. ,\,pAK, CkApAB, egészséges, ép. Lithv. drutas; lcngv zdrów;
kis orosz, zdorov; nagy orosz. X^OpOKKlH, liorv, zdrav; szlov. zdrawi.
102. LrJIOBib, együgyű; szlov. lilupí; lengy. glupi; orosz. rayIIO.
j
106. (IkSmh, drága. Szlov. skúpí, és lengy. skapy, fösvény, skupo és skapo, kevés. Lithv. skupus. Törzsökszd a kvr. CKAtn’fc, piszkos35).
Idd. (ijiar., gyenge. Törzsökszd a kyr. CjUK-hth , gyengélkedni. Szlov. eseb. slabi; lengy.
slaby, gyenge, erőtlen.
105. C.TOr.o.y szabad; szlov. slobodni; lengy. swobodny.
,
106. Cm*PA, mocskos, ocsmány. Gyöke a kyr. CA\pK,\-HTM, büdös lenni30); szlov. cseh.
smnfet; lengy. smierdziec; lithv. smirdeti.
107. Tpeaa, józan; lengy, trzezwy; szlov. trézvi v. strezwi; szerb, trijezan.
108. Tíecea; vig, jókedvű; kyrill. KíCfA'k; szlov. cseh. weseli; lengy. wesoly.
100. HoíhÍK, erős, vitéz; (nyilván bojnik helyett). Gyöke a kyrill. KOH, csata, küzdelem; szlov.
bog: bőig. boj, lengy. bdj.
110. HojihÍK, szabad; szlov. wolni; lengy. w olny37).
111. ]>ana, vénasszony; minden szláv nyelvben. Lithv. boba; kyrill. baka.
112. Bor.oam*, bű báj, varázslás. Szlov. babona; lengy. zabokon. Gyöke a kyrill. kakath v.
OKAKATH-bcn, varázslani, igézni.
116.
li.Vl.giK’l., püspök, tehát egyházi fejedelem. Törzsszav a kyrill. baaak v. kaacth, ural
kodni; innen kaa.vkiba , ur. Lengy. wladca; szlov. (>s cseh. wladika ur. nemes.
114. líoroc.ioit, hittanár, theologus. Kyrill. caoko, .szd; v. caaka, liirnév. Boh, Bég a szláv,
nyelvekben a. ni. Isten. Bogos low tehát a ki Isten igéjét vagy dicsőségét hirdeti.
115. MojlC/l,, cseléd (házi szolgálat tevők összesége). Szlov. felad, v. feled, família, nemzetség;
lcngv. ezeladz és czeladka.
116. ,l,aiin,, dajka. Kyrill. <Mi — (\ ohth szoptatni; ,\ ohahha, dajka. Szlov. dogka; orosz.
,\ou AiutA, dajka. — Dogif szlov.
orosz, dojié lengy. fejni; onnan dojka fejőstehén. Albán.
rojs, dajka és d«:z«, az anya fivére 3S).
117. /Jpiopniu, gondviselő. Kyr. ,\KCp-h, udvar30); lithv. dvaras; szlov. dwor; innen dwornik
szlov. és lengy. udvarnok (aulae praefoetus).
118. i’a.gyi., gazda; szlov. cseh. lengy. gazda.
110. K arain. v. K'i.Tairi», katona. A magyartél vették át, de a magyar szónak megint szlávgyöko van: „kát“, szlov. cseh. lengy. Kiűzd, gvötrő, bakó; mely nevezetet az akkori barbár katona
ságnak méltán adhatták.
120. /( oki., dob. Alkalmasint a szlov. dobif-tdl, (törzse a kyr. kiith , ütni) ütni, verni; lengy.
dobié. Onnan aztán a lengyel: dobosz = dobos magy.
121. IIain>31>, paizs; slov. cseh. paweza; lengy. pawez.3

3>) Nem lehctnc-é -v a stu s“ a törzsöké?
35) A liineburgi v e n d ek a pénteket, m ikor böjtölniok kellett s szerint szigorán éltek skum pe-nek nevezték.
(V . ö. Dobrovszky Slovanka II. 248. 1.)
36) G yöke a sanskr. -m rd “.
3?) T alán „volou,
szavakra lehetne utalni.
3y) A latino-m ania ezt is do, darc-tól szárm aztatja.
3'^) A lkalm asint a sankr. ud o ru-tól.
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122. llpauop és üpanope, egyházi zászló; lengy. proporzec. Kyrillben npanop'k, csengettyű,
csörgő; szerb, prcporaé.
123. lISniK i). puska, lövő fegyver; kyr. noyuikKa; albán, izouoxe; lengv. puszka *°); cseh.
krabicc, mely ismét a lengy. szójárásban szokott hasonértelmü karabin-nal rokonos.
124. P'hSllOíÖ, csata, ütközet. Törzsszava a kyr. iihth , ütni; a honnan pcXKOiiHHK'k, zsivány,
utónál ló. Szlov. rozbog és rozbrog, lázzadás, pártütés; lengy. rozbój, utonállás és rozbojnik, útonálló.
125. Kocám, kaszás; lengy. kosacz. Lásd a már tárgyalt Koac k-t.
12G. Kotta1!, kovács; szlov. kovaő; cseh. kővár; lengy. kowal; albán. xofiaro, Gyöke a kyr.
KCVf-tAl, KOKiiTH, vasat verni, igében. Onnan kokjok, kovács41).
127. Kpal8, király; szlov. kral; lengy. król; albán. xpu).j
128. KpoÍTOp, szabó; szerb krojaé; cseh. krojéi; a lengy. krajezy, udvari főmctélöt jelent: a
szabó; kfavicc. Törzsszó a kyr. KpOMTH, vágni.
129. K8pBT), kurva, lotvó; kyr. KOgpua; szlov. kurva; albán, xouofta; lengy. kurva;
újgür. xo'jfifia.
130. Jloro^lliK, mátka, vőlegény.Kyriil. rono,i,HkHH'k. tulajdonképp „alkalmas“ ; igy a lengy.
lagodzic is némi tág értelemben vonatkozik a kyrillbeli fogalomra.
131. Mipc, hasonlóképp mátka (a férj fi), v. vőlegény (:s.
132. Mipeace, mátka (a nő), v. menyasszony. Törzsszava a kyriil. auip'h, béke13), ha csak
nem A\Hp’k, világ, minthogy a mátkák bizonyos tekintetben egyik a más világát képezik. „M ir“ egyébaránt je g y p é n z t is teszen némelyikében a szláv, nyelveknek. Az albániai nyelvben utfts, jó, szép,
szolid és rs wuars, a javak, a vagyon.
133. /í,p8CKa, nászoló v. nyuszolyólcány; törzs, a szlov. druh, lengy. drucli, társ, pajtás.
Druchna és druszka lengyelül is nászoló-Icány.
134. lIcBacTl), mcnyccsko, férjhez ment nő; kyriil. NíKkc Td, származik ebből: KH,\,-kTii.
Szlov. nevesta, menyasszony; lengy. nieviasta, asszony44).
135. C8Kin>, szoknya; kyriil. coytiHia; szlov. sukna; szerb, ugyan az; albán, aouxavtu;
lengy. suknia.
löt!. nicapi8, Írnok; kyriil. iincapK; ebből HHC-aTH, irni; szlov. cseh. pisar; lengy. pisarz.
137. Tloiri), pap, lelkész, szlov. cseh. lengyel, popa; orosz. noii'K, kyriil. nőnk 4S).
138. BeceapiK !) v. BÍcepÍKT>; templom, egyház; bőig. cpKKKa; szlov. cirkcw, ecclesia, egy
házi község; lengy. cérkicw; orosz. n,epKOBI>.
139. U.taroe.10itenÍ(*, áldás, (áldás-mondás); szlov. blahoslawenstwi, boldogság; lengy. blogoslawionie, áldás.
140. ll8,l,a, csuda; szlov. cudo; horv. chudo; lengy. cud; orosz, sí^ o . Származék a kyriil.
MOy,v>-tól. Albán, raouoc.
141. líaipitoiiHLK, egyházfi L. BeceapiK'b.
142. Clioeganie, gyónás; szlov. spovedani; cseh. zapovidani; lengy. vispowiadanie v. spowiedz.

!I

*>) M eglehet hogy a ném et „Biichse- a törzs.
■n) Sansk. „ k ú “ hangzik.
■12) A lkalm asint a s/.lávokkal sokszorosan érintkező Ivari (Carolus M.) a frankok hatalm as k irály a nevéből alkották
a legrégiebb időben,
ct) Sanskr. *m e“, cserél, változtat,
u ) A „Budai Szótár“ V estara viszi az eredetét.
J5) Miklosicb, a tudós slavista m ind: Itadioes L . Slavonleae (Lips. 1814. 8. 8. (lap.), m ind: lile slavischen E lemente lm R um um sckcn (Becs. 18C1 4 88. Cap.) czimü m unkájában a ném et p h a p h “tól szárm aztatja a fenn
irt szót. Nem vette észre v. elfeledte, hogy Suetoniusnál (Calig. 32.) P ropcrtiusnál (IV. 3. 02), C icerónál
(Mii. 24.) és V irgiliusnál Aen. XII. 120) popa alpapot tesz.
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143. KaAe.*HÍTÍa, füstölő (edény); szlov. kad’idelnica; lengy. kadzielnica; szárm. a kyr. Kd^,HTH-től, (füstölni), a honnan Gd^HAkHHltd, füstölő.
144. Ka3aHÍe, prcdikáczié, egyh. beszed; slov. cseh. kazani; lengy. kazanie. Alkalmasint a
kyr. Kd*dTH-hól, (mutatni).
145. KjlOHOTap, harangöntő, harangozd. Kyr. kaohot, zaj, lárma. Szerb, klopotar a vezdrkos.
Szlov. Klopotec, csengő kóré (Rhinanthus L.). A lengy. kalataé, kopogás is rokonos lehet vele. Klopot
lengy. baj, vesződseg, veszekedés.
14G. M(UÍTiri>, imádság. Gyöke a kyr. A\OA-HTM-ban, melyből szárm. axoahtkj v. AtonKd,
imádság; szlov. modlitwa; lengy. ugyan az.
147. Mo.llTaBHÍK, imádságos könyv; azon gyökből. Szlov. modlitcwnik, az imádkozó.
148. MthteHÍK, vértanú. Törzse a kyr. A4%Kd, kínzás; szlov. muka v. mucidlo; lengy. móka;
szerb, muka; albán. poovdsy; lithv. muka. Onnan szárm. a kyr. Atfö'UHHK'H, vértanú; szlov. muccdlnik;
cseh. muéclnik; lengy. meczennik.
149. OTnyCT, bűnbocsánat, a kyr. noycTHTH-től, elengedni. Szlov. cseh. lengy. odpust.
150. JIea3Ha, ének, egyházi dal; szlov. pésen; lengy. piesií; cseh. piseft; törzsszó a kyrill.
nH-TH, no ük énekelni, miből rrkCHk ének.
151. Ko.Úh^T., karácsonéji ének, Ivrippenlied. A szláv, szójárásokban; kolcda és kolenda.
Törzsszava a kyr. koaa^ a, bőig. kolada, karácson. Albán. xoXsvőpe, porecz, melyet karácson elő
estéjére sütnek; innen Str’e xof.evdpaftsr karácson szombatja.
152. ÜOKAOnie, tisztelet, imádás, térdhajtás. Törzsszó a kyr. kaoh- hth meghajolni; szlov.
poklon és poklona, lengy. poklona, orosz. (lOKdOH'k bókolat, térdhajtás.
153. IÍOMaHT>, emlék, emlékezés. Törzs-szó a kyr. a\ ah-1 cth hinni, vélni, és noAtdH&Tti em
lékeztetni, cmlitni, szlov. spomenut; cseh. zpomenuti; lengy. wspominaé. Innen; szlov. párnát, cseh.
pam’ct, lengy. pamieé emlékezet.
154. Hpasililí innepnap, búcsú. Kyr. npdJK—HTH sütni, pergelni, rántani. I ’raínik akis és nagy
oroszoknál azonselentésü (innép).
155. ripeniCTT., hold. szűz (felettébb tiszta). Kyr. up’kHHCTd purissima; lengy. przeczysta.
156. üpeCTOJ v. npicTO.t áldozó asztal. Kyr. np-kCTOA'k trón, királyiszék. Búig. préstől a mi
rumunul.
157. PaT8, paradicsom; kyr. pan, szlov. bőig. szerb. cseh. lengy. raj.
158. C<i»Awni,enÍe szentség, Szlov. swatit, lengy. swiecic .szentelni; swiecenie lengy. szentelés.
159. Taim>, titok. Szlov. tagit (tájit); lengy. tájié titkolni; innen tajny, tajna, tajne
lengy. titkos.
160. Tpoiu.'b, Sz. háromság; kyr. TpOHii,d; lengy. trójca.
161. 2>Tpenic reggeli mise. Törzsszó a kyr. oyrp-o reggel; lengy. jutrzina.
162. Benepoie, vecsernye (ad Vespcras); szlov. wcéor; orosz. KfHípk, horv. vecher; lengy.
wieozór. Wcéerni; wieczorny lengy. ostveli.
163. Ci>paK szegény és
164. CapiKT. guba, a szlov. sirica-ra (falu nevev. szür-dolmány) mutat, mely lengy. sierak. De
lehet törzsszava a kyrill. cHp-K, (árva) is; bőig. sirace; szerb, sirak.
165. CJi8ra szolga, és.
166. c.l8/KHÍKa szolgáló, származik a kyr. CAoy-TH hallani-tól, a honnan CAOyra, szolga.
167. PoiiOTTj, robot, urdolga. Kyrillben poirk, szolga, jobbágy; és pcKOTd szolgaság,
jobbágyság; albán, pof/, Szlov. cseh. x-oböta; lengy. roböta munka, dolog.
168. IciipaBHÍKS vezér, főnök, igazgató. Szlov. cseh. lengy. sprawa igazítás, végrehajtás, megkészités. Szlov. sprawec igazgató, kormányzó; cseh. zpráwco. Lengyelben ellenkezőleg; sprawca gonosztevő.
169. CTapin, apát; kyr. CTdpki^k öreg.
k
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170. CTapocTe előjáró, főnök, az előbbivel rokonos. Lengy. starosta megyei főnök, a megyéje
starostwe; orosz CTapoCTa.
171. CTpSrapíü esztergályos. Kyrillben CTpoifraTH vakarni, kaparni; szlov. strugat (struhat)
vakarni, reszelni, esztergályozni; szerb, strugati esztergályozni; lengy. strugaő, faragni.
172. CTpür csztergály. Szlov. szerb, strug; orosz. CTpyn.; albán, orpoux mind a gyalut teszik.
173. TT>.nia'l tolmács, fordító; kyr. T a 'K / M .rik ; szlov. szerb, tolmac; lengy. tlómacz.
174. Tecjiap ács, eszünkbe juttatja, hogy kyr. T íC rtd bárd, fejsze, mely szlov. íeslja v. tesljieka:
szerb, tcsla. Lengy. ciesla az ács.
175. Toi;a'l takács; kyr. TkKAHh; szlov. tkac; lengy. tkacz.
176. lLlcn társ, pajtás. Kyr. MrtdH'k tag, rész; lengy. czlonek; szí. clanek.
177. BcpKOBHÍK első, elöljáró. Törzsszava a kyr. Rpk\-rk hegy16); szlov. wrch; cseh. \vrh:
lengy. vviorzeh. lázért szlov. wrcliownik; lengy. zwierzehownik elöljáró.
178. llpar ellenség; kyr. [¡p a r k ; lengy. wróg.
|

j

I

179. Ktípr folyni; lengy. ciurka foly, csorog, mint onomatop. nevezet.
180. Xapu,T> háború, viadal és
181. XT>pn(*.ieeit 1) küzdeni, birkózni, 2) gyötörni, kinozni, 3) bajlódni a szláv, harc-ra (baj,
szorultság) mutat. Szlov. és cseh. harcowat hadakozni, harczol ni, csatázni; lengy. harcowaé tornázni,
lovas scatát vini.
182. Képsen, görbitni. Szlov. kreit összehúzni, görbitni, ránezbaszedni; lengy. kurczié.
183. Or>Í/tOCK búsitni, búsulni. Törzsszó a szlov. bála nyomorúság, ínség, mi nagyorosz és
lengy. bieda. A hol o van, ott igazán van miért búsulni.
184. IIpOK.IClJCCK szidalmazni, átkozni; kyr. KAkH-av, KAATH átkozni; szlov. klaí; cseh. kliti:
lengy. klaé szidalmazni.
185. C/tpOJ>(‘CK összetörni, tiporni; szlov. drobif morzsolni, apritni; kyr. apok - hth conterere,
morzsolni.
186. CjtpAtpAfiCK büdös lenni. Törzs, a kyr. CA\pk;l.-HTH büdös lenni; lithv. smirdőti; szlov.
smr’dcf; lengy. síniedziec.
187. Cmepk'TjCi; orrát fúni szlov. smrk; cseh. smrek; lengy smarki takony. -—- Szlov. smrkat
szippantani és orrát fúni. Lengy. smarkac (sia) orrát fúni.
188. Taí8 vágni, szelni; kyr. TkH-Ai, TATH vágni; szlov. tnuf; lengy. ciac.
189. Tpecöe kell. Kyr. Tp'RB-OKdTH kolleni, kénszerülni. Svlov. treba; cseh. tfeba; lengy.
trzeba v potrzeba, kell; innen a szlov. potrebowat; lengy. potrzcbowac szükségleni.
190. JlicaeCK panaszkodni. K yr. C'kJKAAHTH-CH gyászolni, vagy IKIA-HTH, Szlov. és lengy.
áal; cseh. ¿cl; szánás, bánás, vezcklés. Innen a szlov. zalit; lengy zalié sip bánni, keserűi n i47).

VII.
191. Ojit Aluta, Olt (folyó). Törzsszó a szláv, ljuta sebesség, gyersaság, mi az ócsehben is elő
fordul s a mi rokonosnak lászik a rnmun ni8TC“-vel (hamar) rokonosnak látszik.
46) Gyökszava a Sanskr. „vrh“ nó (növekedik, gyarapszik).
47) Kppen csak nevetségesen hangzik a Bobbs (Diction. rum an. latéin, si ungur. In clus. 1822) szárm aztatása a
latin zelo, — are =

X X -----

nemulor, versenyzeni, félteni.
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192.
város Hunyadmegyébon; törzsszó a kyr.
szűz48); nagy orosz, djeva; liorv.
deva, dcvicza; lüneburgi wend. dewka; lengy. dziewka; fehér or. dzévka.
193. ^ÖMBpaiía, falu és hegy neve több megyében49). Kyr. ,\,AóKpdRd liget, berek; szlov.
dubrava; szerb, dubrava; lengy. dabrowa. Törzsszó a szlov. cseh. dub, lengy. dab tölgyfa. Tehát tulaj
donképp: tölgyes.
194.
hegy, halom. Kcámutat a szlov. del-re (rész); meg a cseh dil; lengy. dzial sza
vakra30). Kyr. .vkATv.
195. M aaina, falu neve. K yr. auahha ; szlov. maiina; lengy. cseh. szintúgy, a. m. málna*).
196. M'i.uiüK’L, bizonyos hegy neve. Lengy. maczuga dorong; szerb, hasonlóképp. Kyr. a\ auoíj'ra. Egyébaránt a rumun szónak is tulajdonképpi jelentése doro n g .
197. MSiigpa falu és hegy neve. Kyr. At&AP'k fehér; szlov, modor; cseh. müdry; lengy. madry;
198. CxpaVKa, falu neve A. Fejérmegyében. Kyr. O 'rpkr-A i, c rp kipn őrködni; cTpoato őr.
cseh. stfaha; liorv. ztrasa v. ztrasan; lengy. straz.
199. CxpliiS, Sztrigy (folyóv.). Kyrillbcn ettől crp kAiiTH lőni, jőCTpUrta nyíl; szlov. strela;
cseh. strela; lengy. strzala.
200. 1118x8, hegy neve Iiunyadmegyébcn. Szlov. suti suta, szarvatlan, csonkított; lengy. zczuty
kifosztott, kopasz, tar. Vagy tán suto bő, sok a gyök?
201. ílíiij zsí (folyó neve), Schyl. Kyr. íkhao ér, vagy chaa erő, hatalom. Szlov. zila ér; szintugy cseh.; lengy. zyla.
202. íKLiKa, patak neve. (Ivarácsonfalvánál szakad a Küküllőbe). Kicsinyítő szó az előbbiből.
Szlov. zilka, meg zilecka; lengy. zilka, erecske. (Véna, venula).
203. Cokcm, Kolozsmcgyci falu neve. Szlov. csehül: sokol solyom; lengy. sokól.
204. Cxp8rap, Szászsebes melletti hegy és falu neve. Szlov. struha árok, völgy, vizek
összcszakadása**).
205. Cxpir, folyóvíz. Kyr. e x p o r t nyirni; lengy. strziga.
206. C8xogOJl, Szokodol, falu neve (Iíuny. m.) Szlov. és cseh suchi; lengy. suchy száraz és
szlov. cseh. dől alföld; lengy. dói.
207. Tl..tMau. falu neve. V. ö. a 173. sz. t ’Kaaum 3I).
7
■
p
208. TAipiiana, falu neve (Zaránd). Szlov. tárni terhes, terhelt. Gallicziában is gyakran elé
forduló név.
209. Tomiin,.!, falu és hegy neve (Huny. Torda m. Kővár v.). Jó rendin a szlov. topif-tól
(olvasztani). Lengy. topié; kyr. toii -HTH.
210. Mepna, patak és falu neve (Huny. m.) Szlov. cseh. verni, fekete; lengy. czarny. Cérna és
ezarna a melléknév nőnemű alakja, kyr. npkN'k.
211. 'Íepuilí.a, falu neve (A. Fej. m.) Kyr. HpkHHMHiti áfonya ( Vaceinium Vitis idaea): lengy.
ezerniea.
212. Mepnaisoga, patak neve (Szecsclnél.) Cérna fekete, woda viz szláv.

|

I
!

|

+H) V. ö. a sanskr. deva-val. Jel. istennő, gyök: div világok
49) L énk v. Trouonfols. Topogr. Lex. W ien. 1830. I, Köt. 287. köv. lap.
5W) A budai szótár 172. lap. „tellus“-ból (! 1 !) szárm aztatja,
*) A szövegünk utána veti zárjelben „Prunus P adus“ ; de. ez a vadborostyánt teszi, moly rumun. ny. Ml, dini..
**) StrugarnáL valóban egy néhány patak, illetőleg völgy szakad össze.
S1) Az Erdélyről irt korábbi m unkákban Talmács-at zsidó gyarm atnak állítják s nevét a Tahim étól szárm aztatják.
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VIII.
213. Hacm. mc.sc, rege; kvr. kacnk; szlov. és cseh. básen; lengy. basií; bőig. basen; orosz.
r.ácH H , r>acm>.
214. COJIOBaH bálvány (Block). Kyr. itanhlidNk szobor. Szlov. liorv. balvan; bőig. boluvan:
orosz. BOJlBam.; lengy. baÍvvan.
215. Bó. T>, betegség, nyavalya. Törzsszé a kyr. koa- K t h fájdalmat szenvedni; innen kcovhk
és K0A'k3Hd nyavalya: bőig. bolnav; szerb, bolia; lengy. bél; szlov. cseh. bol fájdalom, átv. betegség.
21G. lIeac éra. A kyr. ‘id-KUTH-bél, (várni, várakozni) jön: HdC'h éra: lithv. cicsas; alban
Tdias; ellenben zaa<: mindjárt, tüstént. Szlov. és esel), éas idő; nem különben lengy. czas.
217. **IÍHCTO tiszteség. tisztelet, becsület; kyr. skctk ; szlov. és cseh. ccííif becsien i, árát szabni:
úgy lengy. ccnié. A lengyelnél székiben czestovvaé vendégül látni, megvendégelni.
21S. Honén, ri> vég, begy; kyr. KoHMik; szlov. cseh. koncé; lengy. konicc.
219. /(ape adás, adomány. Törzsszé a kyr. ,\dTH adni- Szlov. cseh. dar adomány, ajándék.
220.
bizonyító ok, erősség, argumentum. Törzs, a kyr. ^ objcth ; a honnan AOKf^k;
lengy. dovvéd.
221. 4 p o s darab, v. ö. cgpor.OCK, 185. sz.
222.
lélek, szellem. Kyr. A°V\"k’ melynek gyöke a ^ey-H/ViTK-ban (lélegzeni) rejlik.
.Meg van minden szláv nyelvben. Karinthiában <:s Uorváthországban düh.
223. r.tacS hang. szózat; kyr. raac'k ; szlov. és cseh. hlas; lengy. glos; orosz. rójOCT»; alsó
Lusab. glos. Albán, y/.caa beszélni
224. rpaiíTi sietség. Törzsszé a kyr. rpattuTH, ragadni, rabolni*). Alban. ypatnr rabolni;
yoaJisTca zsákmány.
225. r|)-|,Ma,Vi> rakás, csőmé, tömeg; kyr. rpddtdvVG szlov. grmada; bőig, gramada; cseh
hromada; lengy. gromada. A lengy. grom mennyiséget jelent, a mekkorság eszméjét- is belé foglalva
220. rp o a s ii rémül és, iszonyodás; (ném. das Grauscn); kyr. rp 0 3 a ; lengy. zgi’oza**).
227. Iciipain. ügy baj, végrehajtás. Szlov. cseh. lengy. sprawa.
228. íBap parázs, eleven szén. Kyr. 3dpra és 3opi,i fény, ragyogás. Szlov. zarja, zorja: bőig.
zorja; bőig. zora; cseh. záré parázs, hajnal pirossága; lengy. zorza hajnali pirosság, és zár parázs.
Alban. Cjapp v. Cjápéu-c, Kyrillbcn 3dpeK'k augustus-hé; cseh. zárj, régebben zárig september hé.
229. Kasilia fogság; lengy. kaznia. A kyr. Kd-BTU-bél (lakóini) jön Kd3Nd büntetés.
238. KpSn, kör; oroszul ugyanaz. Szlov. kruh karika, lengy. krag kör; kyr. Kp.vr’U.
231. ¿Icait orvosi szer; kyr. d’kK0RdHHl6; szláv, szlov. cseh. lek; lengy. leki.
232. M ű i. irgalom, kegyelem. Kyr. AMid-OKdTH irgalmazni <:s ami a h irgalmazé. A feljebb
magyarázott. „mipc“-t (131. sz. is ide lehetne huzni a hangcserc törvényei szerint53).
233. M«ApS méd. Kyr. «wo^ - h th , késlekedni, megfontolni. Szlov. múdri bölcs, okos, eszes;
lengy. madry 54).
234.
remény; szlov. nádeg; cseh. nadege? lengy. nadzieja.- Kyrillbcn NdA'ki.rnfca , A ü * vagy a <*A * remény leni; miből lesz h í A ^ A 1 remény.

52) A budai szótárnak a yXá^ort (clanio) ju tta tja eszébe.
*) Mint a ném et reissend a reissen-töl. K iadó j.
**) Ide vonhatni m ég: szlov. hroza iszonyúság, iszonyodás. k. j. és orosz. rpo3<í 1) fenyegetés. *‘J ) Egiháboni.
ö3) A budai szótár törzs g y an án t azt veszi -m aré“, m in t• -m ás“ ra k az ablativusát.
64) Bizonyosan nem a lat. modus-tól.
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23'). H'bnaCT'b baj, bosszúság, hamis vád, rágalom. Szlov. csoh. napad reáütés, megtámadás;
lengy. napasc megtámadás, szidalom. K yr.
nacTH esni, bukni; miből nanacTK kisértet.
23(1. Or»ilieí8 szokás; szlov. obiéag; cseh. obiceg; lengy. obiczaj. azon értelműek.
237. O/ÚXHT) v. Xo^ÍHT> nyugalom, pihenés, a kyr. r o ^ ’K-ra vezet mint forrásra vissza, a mi
id ö -t tesz. Innen szlov. és cseh. hodina éra; lengy. és nagyoroszul: godzina.
238. Otk Siit. eladás; kyr. ©T'hKOyn'k; szlov. cseh. otkup. Lengy. odkup visszavásárlás; wykup
megváltás.
239. IJ.iarn> fizetés, add, vám. Kyr. naaT-HTH fizetni. Szlov. és cseh. piát fizetés, bér, zsold.
Lengy. platnia v. piaca fizetésss).
240. ILlOA mag. méh (uterus); kyr. riACgVB; szerb, plodva. Szlov. és cseh. plod magzat; lengy.
pléd. orosz. n.lO/fb gyümölcs, átv. haszon, nyereség.
241. IIokoí nyugalom; szlov. cseh. pokog; lengy. pokoj (nyugalom, béke); lithv. pakajus.
Törzsszé a kyr. koh- t h , lecsillapitni, a honnan nOKOti nyugalom.
242. IIoxBa.ia dicséret, magasztalás; szlov. cseh. pochvala; lengy. pochvala.
243. llo^or.ie hasonlóság. Szlov. cseh. podoba alak, forma, más szóval: podobcnstvvi; lengy.
podobioiístwo; törzsszó. a kyr. nov\0KhHrH hasonló.
244. lIopSiiKi. parancs, meghagyás. Kyr. nop aímhth átengedni, rcábizni. Szerb, poruka; albán.
■zupái; szlov. cseh. poracat; lengy. poruezaé ajánlani, meghagyni.
245. llocap égés. Szlov. pozar; de inkább csak a többesben: pozari használják, 1) gőz, pára,
2) égés helye értelmekben. Lengy. pozar égés. Egyébaránt v. ö. SKap. (228. sz.)
240. Hoc.iailie levél, küldemény. Szlov. és cseh. poslani küldés.
247. IIoc.löilieHie engedelmesség. Törzsszó a kyr. CAoy-TH hallani, (valakire) hallgatni.
Szlov. és cseh. poslusnost’ és poslusénstwi; lengy. poslusenstwo engedelmesség, szófogabás.
248. Ilo'liuor első vásár. Törzsszó a kyr. iiouath kezdeni. Na poczynek, azt mondja a lengyel
vásárló is, mikor ö az első, a ki a kalmártól vásárol s e körülményt arra akarja felhasználni hogy
olcsóbban kapja az árut.
249. Iloitccxe elbeszélés, mese. Szlov. cseh. povest; lengy. powiesc hir. Törzsszó a kyrill.
K'kC’i’K hir.
250. Hpiuiin, ok, ürügy; szlov. cseh. pricina v. pficina; kyr. iipHHHHd.
251. llpinoc áldozat, adomány; kyr. npHNOCh. Gyökszó: HfCT, HtcrH hozni, vinni; szlov. cseh.
prinost; lengy. przyniesc, przynosié.
252. Pain/t rend, sor; kyr. p s z l o v . bőig. rád; cseh. fad; lengy. zad. Ilasonlitni való az
alban. pá<h rendenkint, soronkint.
253. CuerS sokaság, tolongás. Törzsszó a kyr. CKK’krHMTH összefutni. Szerbny. sbicg = confugium. Szlov. cseh. zbeh lefutás, összefutás, leszokós; lengy. sbieg. Albán, biiy és pere menni.
254.
czivodás, veszekedés; kyr. ckba^ a ; szláv, svada; szerb, svaja; szlov. cseh. lengy.
zwada46).
255.
CjlOBO/t szabad, szlov. sloboda; lengy. swoboda; cseh. is swoboda szabadság. Gyökszó a kyr.
CKOH l'őcoa maga; innen CitO-KO^b, maga ura azaz szabad 5657).
250. CjlOBOACHie szabadság, szabadulás. Szlov. slobodeni v. oslobodeni; cseh. swobodcni; lengy.
oswobodzenie és wyslobodzcnic szabaditás, szabadulás.
257. CMAtp/teme büdösség. L. CMAtpA, 100. sz.»

55) A búd. szótár az 511. lap. azt állítja hogy plata — argentum.
56) A budai I.ox. 637. 1. a9mfra-t teszi ícl.
57) A budai I.ex. 618. 1. solutus-ból szárm aztatja per m etathesin.
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258. Cboh hír, hírnév (reputatio). Kyrill. bkoht» harang: szintúgy szlov. cseh. swon és
lengv. dzwon.
259. T íüpr vásár, piacz; karinth. te rg ; kisorosz. torg; fehérorosz, torh; szlov. cseh. tr h :
lengj. targ.
260. « p o g a termékenység. ■Törzsszó a kyr. po,\-HTH szülni, nemzeni. Szlov. uroda termékeny
ség; lengj, urodzaj nősé. Uroda a lengyelnek a női szép termet.
261. Bcce.lic öröm, vidorság. Szlov. wcscli mint adj. vig, mint subst. örömnap. Lengj,
weselo öröm, aztán menyegző. Lausitzben a szerbek úgy ejtik hogy „jasoty “ ; alsó Lausitzban: vjasoty. Törzsszó a kyr. itfCCA’K vig, jókedvű.
262. B cctc v. írbe Te tudósítás, hir; szlov. cseh. (po)west: lengy. vicéé. V. ö. nOBecTe, 249. sz.
263. Biin. vétek (Scliuld); szlov. lengj. cseh. vvina.
264. Jiiiioit.'iT vétkes, híinös; szlov. cseh. vinni és vinowati: lengj, vvinny és vinnovajea.
265. BojlHÍ4Íe szabadság, szabad akarat és
266. Bo 1e akarat. Kyr. KCuwa akarat; szláv, volja; szlov. wola, bőig. vola; alban ■fio).; lengj,
cseh. vola.
267. Hanic kötelezvény. Törzsszó a kvr. mic-dTii írni. Szlov. cseh. lengj, zapis kötelezvény.
268. 3aBÍCTÍe irigység; szlov. cseh. zawist; lengj, zawi.se.
269. ;h>r,aBl. késcdelmezés; szlov. cseh. zabaveni. L engj, zabava időtöltést is jelent.
270. ilŰMOBa panasz, siralom. Szlov. cseh. zaloba, panasz; len g j zaloba, panasz, búsulás. V. ö.
Htejiecit, 190. sz.

Jegyzések a feljebbi szó-készlethez.
Nem tartottam sem illőnek, sem megengedhetőnek megszakitni némi észrevételeimmel az iró
cléadását. De itt a végén, bocsánatot remélve, megteszem jegyzéseimet, közikbe igtatva Miksa Gv.
űréit is, a ki az értekezést Évkönyvünk számára leforditni szíveskedett.
30. Ctoi\ A z iró, jegyzésében a sanskr. „stagh“ hoz hasonlítja. Ezt a gyököt nem lelem
szótáraimban; de igen is ezt: „stliag“ melyet tegerc= fedni szóval tolmácsolnak.
34. TpSn. — Midőn egy nyelv különböző ágait beszélő nemzetek egy szót különböző értelmekhan, — de a melyeknek mindnyáját egy közös alap-eszmére vihetni vissza, — használnak, azt
nagyon természetes ténynek tarthatjuk. Mert hiszen csak a közös birtokot (a gyököt), mely egyszers
mind mindeniknek külön sajátja is, használja mindenik kénye szerint. De ily esetben rokontalan két
nép közti történetes érintkezés alkalmával kölcsönzött szók nincsenek. Ezek vagy teljes és eredeti értel
mükben vagy néha ebből merőben kiforgatva költöznek át. (V. ü. p. o. a tóttól kölcsönzött magyar
„potom“ szót.) Következőleg a TpSn bizony nem tartozik a „quaedam verba“ közé, „quac in linguam
valacliicam irrepserunt“, mint a Bobb szótára fejezi ki.
35. lía .in ., az előbbi jegyzéshez hasonlóra szolgáltat alkalmat. Ez esetben a rumun értemény
éppen az ó-szlávval vág össze.
38. Bpasga. Az „irrepserunt“-elv szerint a rómaiak maradékai a tótoktól tanulták volna a
szántásvetést! „ H á ta magyarok?“ — Miért ne? Történelmi ellen-mondás nincs benne.
41. Tagi Ili. a köznyelven csak „vadállatot“ jelent. M. G.
42. TaSp'b rokonos lehet a ro.iVval (üres, kopasz, üreges, öblös. — Oroszul: rn.10, ro.lii.ti,
ro»10, meztelen, kopasz. Eo.i'I. hajó dereka, azaz öblös valami. (V. ő. gőr. yjnXo-, col. xót/.or-) Bum.
rojin kiüritni; ro.ti.TaTC üresség, üreg sat.

*xx>----Jlu z. cvk. IV . kötet.
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48. K u e m ; Cannabistól nem származtatnám. Csak annyiban rokonos, vele a mennyiben a
szláv, és latin, mind a kottö árja nyelv.
50. Nekem úgy tetszik, hogy xakúfttj az (5 görögben is rokontalan és valószínűen „irrepta“
szó volt.
64. UeCTpaB. Fel lehet hozni meg, hogy rum. iieCTpin tarka, babos; necTpöiá foltos. Orosz.
neCTpblií tarka. Ismét egész család.
66. Rogozina rum. szintúgy mint lengy. gyékény. M. G.
A 65 szám alá tett 29) jegyzésben hibáztatja Írónk a Budai szótárt, hogy UJieaiiTi-t a lat. pálcá
tól származtatja. Véleményem szerint azon joggal a mellyel „kenepe“ származik cannabistól. Egy kis
motathesis nem tesz különbséget.
68. CaT. Hivatkozom a 38. szám alatti jegyzésemre. A 30) alatti jegyzésben idézett gyöknek
„sad“ nak a sanskr. nem csak „ülni“, hanem „menni“ értelme is van.
70. Staw, szlov. nem csak „gazdasági épületet“, hárem átalában „épületet“ és másfelől álla
potot“ (status, conditio) jelent.
76. „ Z a“ tag átalában nagy szerepet játszik a rumun és szláv, nyelvek közös elemeiben.
Bővebben szólunk hozzá a 268. sz. 3aBÍCTÍe alkalmával.
88. Xat/t az én szótáraim szerint, valamint a közbeszédben azt jelenti: r u t , ocsm ány.
89. Xa;T, azt a szót a szótáraimban nem lelem.
93. V. ö. a 42 számhoz járó jegyzésemet.
112. Bernolak szlov. szótárában a „bobona“ nincs meg.
117. 39) jegyz. „Dór“ gyököt sanskr. nem lelek; de van igenis; „dar“ hasit, és „dur“ ajtó.
124. Rczboi köznyclvcn szövőszéket jelent. M. Gy.
126. Az újabb rum. szótárak már semmit sem akarnak tudni e szóról. Szerintük: „ferariu“.
132. Ha a rum. nyelvbcli szláv elemek mindnyáját valamelyik egyes szláv, törzs, nyelvkészletcben lelnőlc kirekcsztőleg, inkább lehetne történetes érintkezésnek tulajdonitni. De igy, miszerint a
rum. szó értelmét kol egyik, hol másik fajnál találjuk divatozónak, nem képes el nem ejteni a közle
kedési és „irrepserunt“ theoriát.
138. Ezt erőltetett hasonlításnak tartom. Beszearika világosan „basilica“ tói származik.
140. Bernolak szerint, a ki éudo-t nem ismeri: éudák — portentum; ile csak a köznyelv ben.
154. Praznik ünnep, hogy a sütni, pörkölni, vajban rántani („prázdi“ orosz.) szavakkal lenne
kapcsolatban, nem látom valósziniinek. Hihetőbb, hogy a német „Musse“ (üres, szabad idő) toszi az
alapeszmét, mely a szlo. „prazni“ (üres), „praznit (üritni) az orosz „prazdnyt“ (erledigt, offen, leer,
eitel, müssig sat.) és „prazdnost“ (Musse, Miissiggang) szavakban mutatkozik.
158. Ide tartozik a ci|?AiNT (szent) is. Szlov. swati; orosz. CBHTblÜ. M. G.
178. Bpar-ot mint törzsszót egy szótárban sem lelem. De ott a származéka: l!p;i/h'K'l> veszeke
dés, czivódás, ellenségeskedés. — Cseh. w rázd a gyilkosság.
182. Ezt a szót nem lelem a szótáraimban.
183. V. ö. az orosz obiszat, obideat bántani, megsérteni, búsitni (kranken) igét.
190. Az összehasonlított szók kedviért meg kell jegyeznünk, hogy Írónk két szót összezavart:
t. i. Jiee.ieCK szánom, bánom, búsulok, gyászolok és Me JKe.töeCK panaszlok, vádolok.
191. Ljuta-sebes talán (5 szlovén szó lehet; a mai nyelv szótárában nem lelem. Ellenben orosz.
JlWTO kegyetlenül, uiothkih kogyctlen. A rum. i ö r e hirtelen haragút, felfortyanót is jelel. Néni.
jahzornlg, auffahrond. A sajtról, túróról is mondják s ekkor csípőst jelent; magy. sebes túró.
197. Mundra rum. csinos. M. G.
198. A szlov. „straza“ kifclejtődött; pedig ez egyez legtökelyesben.
201. C hjit> rum. nv. erő, hatalom, erőszak.
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208. A gallicziai Tárnává s a rum. Tyrnava végzetbeli hasonlóságuk mellett éppen gyökeikben
(Tar és Tir) különböznek. Tyrn rum. seprű. (A lat. te ro -b ó l? ) A küküllö folyó neve is rum.
Tyrnava.
229. Szótáraira szerint a rum. k a z n a sem fogságot, hanem: k i n t , s z e n v e d é s t , t e s 
ti v e r e s é g e t jelent
233. 54) jcgyz. Ha a magyar mód, s az uj keletű m o d o r jöhetett a lat. m o d u s t ó l , úgy
igen a rum. m ó d r u is.
220. Dévád. (dovecM-töl); 235. nepaste nepastuit-tól; 239. plata (platitöl); 249. poveste (povesti-töl); 257. smerdenie (smerditöl); 261. vcselie (veseli-töl); 262. veste (kapcsolatban a 220. és 249.
alattiakkal); 265. voia, 266. volnicie (voi-tól) s több mások mind egész szócsaládok képviselői. Mind
ezeket véleményünk .szerint jobb lett volna családonkint rendezni, mind tárgyjelentésök nyomán egy
mástól elszaggatni. Atalában szeretnénk a rum. és szí. nyelvek közös elemeinek egy etymologiai öszszeállitását látni avatott kéztől, melyből aztán világosan kitűnnék, hogy azok nem csupa társodalmi érintkezés, szomszédosság vagy történetes vegyttlés eredményei. Nem hogy a történelem nyújtana
a tárgyalt közös elemekre nézve világositást, hanem megfordítva ezeknek mélyebb vizsgálata
vetne világot, legalább mécsesfényt a történelemre. Mert mindig csak azt vagyunk kéntelenek
kérdeni, hogy hát a dákokat a föld nyeltc-é el ?
És ezzel térjünk vissza Írónkhoz.

Egyelőre félbeszakitom további vizsgálataimat
e kétszáz hetven szó fölsorolása után, melyekkel
azonban a Szláv eredetről tanúskodó kifejezések
száma még nincs kimentve.
Ismételve jelentem k i, hogy nyelvtudományi
elvében alapuló szigorú bírálat alig fogja elismerni,
hogy a rumun v. oláh nyelvben létező szláv sza
vak itt megkísértett kimutatása tudományos állás
pontot követelhessen Nem is bátorkodom azt igé
nyelni, sokkal szerényebb föladatot tűzvén ki
magamnak: egyfelől azt hogy a szláv nyelvek
beli gyakorlati, bármi csekély nyelvtudományom
nál fogva egy sok oldalról többször hozzám inté
zett felszólításnak eleget tegyek ; és ez által aztán
másokat nétalán mélyebben béható háládatos vizs
gálódásra serkentsek.
A következőt azonban nem vélem hallgatás
sal mellőzendőnek.
Mivel a világnak egy nyelve sem bir huzamasb ideig a szomszédok béfolyásának daczolni s
mivel a chiuai fal a mennyei birodalom lakosait
sem óvá meg nyclvök megvesztegetésétől: talán
nem volna érdektelen megkísérteni, vájjon nem
lehetne-é megállapítani az időszakot, melyben, vagy
a mely köríti a szláv elem a rumun v. oláh nyelv
ben érvényre jutott?
Nyomtalan eltűnhettek ugyan az egykori Da
cia régi szlávjai melyeknek még neveiket sem tud
hatni ®#), kivévén a később is előforduló Jászokat 0ü).
Azonban a Hunok és (keleti) Romaiak vilá
got megrázkódtató bukása után az európai száraz
föld történelmében megint a szlávok bírnak tulsulylyal a Germánok mellett.
Vonulásuk Ch. u. harmadik századtól a hete
dikig északtól délre, délkeletre Moesiára, lllyriára,59*
59J Safitrik szláv régiségek. 202 1.
r’°J V. ö. Nestor Schlozer féle kiadásét II. 76.

Magyar, Csehországra sat. terjeszkedik 8I.) Békés
művészetekkel foglalkozván városokat építettek, s
kézmivesek, kereskedők avagy békés földmivelök
voltak.
Az egykori Dacia (Moldova, Oláhország, Er
dély) Bolgárok, Magyarok, Besenyők és Kunok tá
madásaitól meggyérült szláv lakossága, mely Oláh
országban tökéletesen csak a tizenharmadik szá
zadban enyészik el a havasokon rejtezkedö ltumunokkal, v. Oláhokkal 0:l) csak az V. száz végén
és VI. elején vegyült össze.
Ha tehát ezek szerint a szláv béfolyást a ru
mlin vagy oláh nyelvre nem is tagadhatni, s ámbár
jelesen Erdély délkeleti részében halmozódó szláv
hegyek, folyók s mezők nevei, melyeknek száma a
jelen értekezésben foglaltakkal még korán sincs
kimerítve, ha korábban nem, de minden esetre eb
ben az időszakban származhattak: mindazáltal a
béfolyás kétségtelen történelmi előtérbe abban az
időszakban lép, melyet Saffarik ime szavai jelöl
nek: „Az oláhok nyelve s történelme szoros kap
csolatban van a szlávokéval, névszerint az ó-bolgáro
kéval, ®3) és szláv szavaktól nyüzsögvén világoson
magán hordja a Dunántúli szlávok ismertető je 
leit“ •*.)
De Schlözer szerint az ó-szláv nyelv nem
puszta bolgár tájszólás 65) és nem csak anyja a
szlávnyelveknek GC) hanem mint népnyelv szerepel
a szlávok apostola, a tehetségiért s tudományáért
philosophusnak ezimzett jámbor ékesszoló Cyrillus
korában, ki már az ostromir-féle évangeliumbeli K,!)
naptárban szentnek van jelelve.
tí l)
61)
,3)
t3)

L. Ja z y k szlávul a. m. nyelv.

U.
U.
U.
U.
65) V.

o.
o.
o.
o.
ö.

II. 6.
II. 199.
II. 206.
II. 205.
Kördl. Gescli. 330 1.

t6) Nestor I. 46. 1.
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Minthogy a szlávnyelv már korán birtokában ket, továbbá Gergely Kenézt, Doks (v. Duksow),
volt a g l a g o l i t i betűrendnek ®8), melynek ősi ré Tivadar szerzetest. Sőt az első keresztelt Borich
giségét mondák és legendák 0#) valamint tiszteletro Mihály fia Simeon czár maga tudós ur vala, a ki
méltó hieroglyphai alakzata valószintivé ¡teszik és szerette a tudományokat és fordított is görögből 13).
Kopitár döntöleg kiktizdt; minthogy továbbá CyrilMidőn látjuk, hogy mennyire tartott az akkori
len görög alapra fektetett és éles elmével a szláv római sz. szék a szlávok elszakadásától, n ) nem
nyelv szükségleteihez alkalmazott 64 betűből vagy fogunk megütközni azon a tényen, hogy a latin
jelből álló ngy nevezett cyrilli betűrenddel gazda szertartást és nyelvet a szláv egyházakból a nem
gította; minthogy végre a Szentirásnak 10) az em zeti nyelv mindinkább kiszorította, miuek aztán a
berinem e jóltevöje 11) által kezdett és testvére rumun vagy oláh nyelvre való béfolyásánál fogva
Methodius által folytatott lefordítása által saját a volt a természetes következése, hogy ebben egy
nyelve szorgalmas mivelésére sikeres eszközt szer csomó szertartási tárgy és cselekvény szláv elne
zett , mindezek következtében másképp nem lehetett, vezést nyert.
hanem erőre kellett kapni a szlávnyelv béfolyásáEnnek a kereszténység meghonosultával, 950
nak, nevezetesen Cyrill korában.
Hiszen a szlávnyelv irodalma már a IX. száz tájban, ,s) történt ténynek jelentőségét legkevésbé
második felében megkezdődött. Első munkásai a sem csökkenti az, hogy némely kifejezést, mint pl.
Cyrillus és Methodius segédtársai és követői voltak. cerkiew— cerkivva egyház, post (böjt) és hasonlók
Cyrillus és Methodius munkatársai, úgy kö Kopitár ,fi) és Grimm *7677*j szerint német szókra kel
vetői ezen nyelv irodalmát már a 9 ik százév 12) lene vissza vinni.
Ilasonlólag lehetne szláv szavak átvételét
első felében kezdették meg, és tisztelettel emlege
tik még ma is a 892-töl 927-ig működött szláv Moldva s Oláhországnak Lengyelhonnal való később
írók között János Kelemen és Constantin püspökö történt politikai együtt haladásából is bizonyítani.
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Ezen értekezésemet a „Véréin fiir Siebcnb.
Landeskunde“ szebeni tagjainak j 862. Böjt más
hó 5-én tartott gyűlésében felolvasván figyelinezteténck, hogy Miklósich F. is irt egy munkát a szláv
elemnek a rumun nyelvben lelhető nyomairól, s
hogy az ö dolgozata nyomtatásban meg is jelent. E
tárgy iránti előszeretetem valamint Miklósich iga
zolt hírneve elég ok volt arra, hogy igyekezzem
megtudni miképpen kezelte Miklósich a kérdést. A
hazai történelem körül annyi érdemet szerzett Schullcr, iskola tanácsos, teljesité óhajtásomat s közié
velem a kérdéseit nyomtatványt.

Az én és Miklósich fáradozásaink elfogulat
lan összehasonlításából kiderlilend, miért használtam
vizsgálódásai eredményét csak jegyzéseimben?
Fölolvasásomra nevezetesen a Szebenbcn levő
rumunok szellemi crémeje megjelenvén nem csak
az a nézet nyilvánult, hogy a latin elemet félreösmertem hanem hogy mai nap a tudósok újabb
törekvései folytán sok szláv elem kiküszöböltetett
a rumun nyelvből.
E kifogásokkal szemben tudományos állás
pontból a következő két észrevételt ajánlom meg
fontolásra :

67) E zt a azt. pélervári császári könyvtárban őrzött evan
gélium t flO f6) O strom lr novugorodi posadnik (polgárnrgy,
m aire) h a sz n álta , ki az izjaslavi nagy herczeg közeli rokona
volt. E z az evangélium az ó szláv egyházi nyelv legrégibb em
léke s Vostokoff, orosz tu d ó s, nézete szerint 3-ik v. talán 4-ik
m ásolata a Cyrill saját kezűii g irt fordításának. P . v. Röppen
Sobranie Slovenzkich Pam jatiiikov czimü gyűjtem ényében tl’éterv á r 1827) találtatnak belőle kivonatok. V. ö Dobrowsky
Slavin. P rá g a 1884 ed. H anka.
#s) Azt az állítást hogy ezt az alphabetum ot Cyrillus gon
dolta volna ki, s hogy abból volna lassan lassan átalakítva
az u. n. Cyrill ábécze, m ár azért i* kétségbe vonhatni, m ert
az írás alakja egy vagy k é t száz év folytában annyira nem
változhatok m e g , és m ert m egm agyarázhatatlan volna, m iként
használták volna m ind a k át ábéczét vegyesen, vagy is inkább
fölváltva azon kor néhány Codex m anuseriptnsába.
65; V ö. T alnj’ s U ebersichtliches Handbuch einer Gesch.
dér slav. Sprache. (lépese 1852. 8.) 31. 32 1. különben köz
tudom ású, hogy Taloj álneve a Ják o b hallei állam taoácsos leá
nyának U r. Robinson nejének.
T" G lagolita Clozianus (Becs 1836.)
E rre valam int Cyrillus és M etbodiusra nézve 1. Bol-

landnál (m. M art. II. 19.) Vita Constantini (Cyrill) melyet egy
korabeli irt. Preshyteri Diocleates (1161 körül; Regnuni Slavoriun 8 fej. s. k. Scliwandternél SS. rerum hung. III. 471 s. k.
G i n z e l ’ s Gesch. dér Slaven-A postel Cyrill und Methnd, und
dér slav. Liturgie. Leitm erilz 1867.8. Úgy szintén D o b r o w s z k y n a k 1823-ban m egjelent m u nkáját: Cyrill u. Methnd. E k é t
Bzláv apostol története azonban azért vár valamely újabb á tn é 
z ést, mivel Safarika szláv nyelv emlékek gyűjteményében (Pamatfei Dretvniho Pisem nictvi Tihoslovaniv P rága 1851.) Con
stantáiról egy ó-szerb, Methodiusról egy ó-orosz legendát k özöl,
melyek kétségtelenül régi eredeti szövegből szárm aznak.
” ) Romában halt meg 868. Bőjtelő hó 13-án Ostrom ir
naptára szerint 14-ikére esik az emlékünnep.
,s ! K opitár a W iener Jahrbiicher 4 6 —85. szám ában.
,4) Satarik Slovensk Narodopis 37. 1.
76) V. ö. V III. János pápa 196-ik levelét 879-böl ad
Methnd Archiep. Pannnniens. Mansi XVII. 182. 183. u. o. 132.
Glagolitica (P rága 1832) II. kiadás.
Uüm m ler Piligrim ▼. Passau n. das Erzbisthnm Lorch
(Lipcse 1864. 8.) 34. lap.
77> Jahrbiicher dér L it-er. Bécs 1822. XV II. kötet.
7S) V. ö. élőbeszédjét W uk Stephauow ich szerb nyelv
tan a foritásálioz.

-cO
Először, hogy a latin szógyökök erőltetett fel
vételét és igénylését, a mily módon az pl. a Budai
Szótárban alkalmazva van, s a melyet a mostani
rumun nyelvpuristák is kedvelnek, a történelem ve
zérletével nyomozott szláv elemekkel szemben csak
annyiban vehetem tekintetbe, a mennyiben kime
rem mondani, hogy az olyan nyelvészeti vizsgáló
dás az emberi értelem haladásával ellenkezik és
igy kárhoztatandó.
Másodszor, hogy eszembe sem jut a rumu
nokat vagy oláhokat magukat a szláv elemnek
nyelvükben lelhető nyomaiért szlávoknak állitni19).
Hiszen már ezen értekezés bévezetésében kimon
dám nézetemet származásukról.
De ismételnem kell Miklosich *80) szavait: „Bár*
ha mainap rumun irók irataikban a nép által, év
százak óta használt szláv szavakat különböző ro
mán nyelvekből vettekkel cserélik fel, abban a re
ményben, hogy idővel sikerülend amazokat a nép
Mint Adelung a M ithridatcsáben.
80) Die Slavischen Elem ente im Rum unischen (Becs
1861. 4.)
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nyelvéből is kiszorítani: ez hiú reménység marad,
melynek a nyelvtörténelem minden oldalról ellene
szegül és mely azon a badar nézeten alapul, hogy
a készakaratoson eljárónak sikeresebb hatása van
a nyelvre, mint a hogy igazán tapasztaljuk, „si
licuit olim voces peregrinas subintrudere in linguam
valachicam, eccur nunc non licerct Valachis eadem
eliminare ac hereditarias linguse romámé substituere?“
igy vélekedett hajdan P. Major (Iíeflexiones 28 1.)
és igy vélekedik mint látszik jelenleg sok rumun
iró, midőn leventét, bajnokot a th b é t á v a l , bolnav-ot i n f i r m-mel, borostyánt laur-ral, dobitok-ot
anim al-lal, krai t reg e-v ei, n e d e s d e a - t sper a n t i a v a l , deobsee-t comi nun nal, poruncscsk-ct
commaiid-dal, robia-t s zl avi a- val , scumpu-t
a v a r ral, sfat-ot consil iu-val; trupu cél mortat
cadaver-rel,vredniket demnu-val,vitorlát ve 1-lel,
a zimbit a s u r i d-dal sat. helyettesíti.— I)c hogy a nép
ezt. az uj nyelvet megérti-e s hogy az ilyeken irt
könyvek a nép fölvilágosodását és nemesitését esz
közölni fogják-é? Természetesen más kérdés. Az egy
ház anép érdekében ment maradott ettől a kórságtól.“
így Miklosich és minden elfogulatlan vele
együtt.
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Vizsgálatok a pókok (Arancac) ivarműködésoi körűi.
Linyphia resupina 'Wider ; Agelena labyriníhica Schaeffer.

Olvasta a muz. termesz, tud. szakgyfiléscn máj. 23-dikán 18G6.
Herman Ottó.
Ismereteink a pókok ivari mliködése körül,
még e pillanatban is felette homályosok, s az okot
abban találjuk fel, hogy aránylag kevés természettiidós foglalkozott behatókig a pókok tanulmányo
zásával, és hogy az ivari működések körül tett ész
lelőiek, a felületesség bélyegével jegyzettek, végre.,
a pókok bonczolása az igen nehéz feladatok közzé
tartozik és az ivar-érett példányokat, jelesen hí
meket— (miután az egyes pókfajok élet lefolyását és
kifejlődésüknek egyes phasisait még nem ismerjük),
nehezen szerezhetni meg oly számban, a milyen
a béható vizsgálódásokra okvetetlentil szükséges. Az
ivari működéseknél — jelesen a szervek boneztani
szerkezetét és a Coitus folyamát tekintve — az ana
lógia segítségére, nem számíthatunk s igy a helyes kö
vetkeztetés lehetségétül elesünk; annyival inkább, miu
tán a pókok külső ivarszervci, főképpen a Iliméi merő
ben elütnek más rovarcsaládok ivar szervezeteitől,
és más minden tekintetben jeles és külön helyet
foglalnak cl az ivar-szervezet körében. Sikeres
tanulmányozásuk s a felettük lebegő homály elosz
latása első helyen élő szemmel, élő állatokon vég
rehajtott vizsgálatot és elfogulatlan, éles szem mel
lett, szijjas türelmet követel.
Nem lehet szándékom az ivari működések tu
lajdonképpeni lényegébe, értein a fogantatást, béhatolni akarni, mert e lényeget a titok leple borítja
és valószínűleg borítani fogja örökre; vizsgálódá
saim az ivar részek szerkezete, ennek feladata és
alkalmazása körül forogtak, a mely téren minded
dig a homály éppen olyan nagy volt mint még
sok más, a belszervczetro vonatkozó működések
körül. A sok és „ponderabilis“ tekintélyek azonban,
a melyek müveikben a pókok ivar működéseit,

majd több majd kevesebb szóval megérintették,
kötelességemmé teszik, hogy kritikailag és terjedel
mesen, világosan és okadatolva szóljak a tárgyhoz.
A pók belszervezctét több tekintélyes Auctor
vizsgálta, s a mi az ideg-izom-és lélegzési
készletet, a vérkeringés rendszerét és azokat a
szerveket illeti, melyek a pók saját két folyadékát
választják el, u. m. a maxillák méregtartóját és a
fonaleresztö mirigyet, ezeknek ismerete meglehető
sen megközelíti a tudományban, mai napon követel
hető színvonalat; de a Ilim ivar szerve mindeddig
sok nézetet, ellenmondást, kemény vitát szült —
de bizony kevés dönthető tényt hozott világra.
A pók-irodalmat figyelemmel lapozgatva és
tanulmányozva azt tapasztaljuk, hogy az Auctorok,
az ivar-szervek és működésük szakaszához érve,
lázasan sietni kezdenek és önkéntelenül kapkodnak
az őket megelőzött vizsgálók uszályához. A bim
ivar-szervéig jutva: egy pár sor jámbor sejtelmet
találunk s ezzel ha egyébként önálló tanulmányo
zásra nem vagyunk hajlandók — bé kell hogy
érjük.
Ila elkezdjük Treviranus „Über den innereu
Bau dér Arachniden“ cziinü müvén, mely a pók
boneztanának alapköve s átmegyünk fokozatosan
egészen Eugéne Simonig, a ki 18G4-ben adta ki
ily czimii müvét „Histoire naturelle des Araignécs
(Arancides)“, melylyel tehát a póktudomány ideig
lenes zárkövét letette: úgy fogjuk találni, hogy a
Treviranus és Simon közötti korszak egy hajszál
nyit sem lendített a pók ivar szervei ösmeretén, 8
az e körszakban működött vizsgálók között ha
egyik megkísértett egy lépést, utóda rögtön ellen
kező irányban tett egy mást. Természetes hogy
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ilyen körülmények között annyit sem haladtunk Ovarium kezdődik oly módon gyűrűsen hornyoltak,
mint a Romában menő bucsújárók, a kik öt lépés mint egy gége a porezogós gyűrűivel, azzal a kü
ben csak egyet haladtak, minthogy minden három lönbséggel azonban, hogy itta bornyolás csavarszerü.
A speciális vizsgálódás eredménye a z : hogy
elő lépésre kettőt visszafelé tettek. Mind ezt bébizonyitani el nem mulasztom; mielőtt azonban hoz a meglevő két Ovarium mindenikének külön külön
zá fognék a bizonyításhoz, legyen megengedve, Oviductusa van, a melyek kezetlenül az ivar szerv
hogy az általános és könnyen szembe ötlö külömbsé- nyílásába (vulva) nyílnak, ebben egy vékony le
geket tárgyaljam, a melyek a pók ivarokat az el mez elválasztja, de aztán egy közös gyűrű
körülveszi. Dr. Frey és Leuckart (Lehrbuch dér
ső pillanatra megkülönböztetik.
Anatomie dér wirbellosen Thiere. Leipzig 1847) pag.
Néhány szóba foglalva ezek a következők:
161. és 162. "Wagner Icones zootomicre je után in
1ször a him Cepbalothoraxa t. i. a mellel
öszveforrott feje, a nőstényéhez képest, jelesen szé dúlva, az Ovariurnnak külön nyílása mellett bizonyí
tanak, ’) és különös hogy ezt Simon nem észlelte,
lességre nézve, igen kifejlett.
mely
2szor A him hátteste a Ccphalothoraxhoz
s körülmény nyomozásában nagy felületességet
tanusit 2).
a nőstény háttestéhez képest igen kicsiny.
3szor Nem egy fajnál a 2 dik lábpáron a Átmegyek már mostan a him ivar szervezeté
re s a kritikai szigor előtt meghajolva rendre ve
szárnak (Tibia) megfelelő rész kivastagodott.
4szer Színei élénkebbek, a nőstényéihez szem
ké a rendelkezésemre álló Andorokat, a kik a
pest egymástól élesebben elválasztottak s olykor pókot s különösen a him ivar szervét boneztanilag
leírták, azután pedig bátor leszek összevetni saját
a nősténytől eltérők, sőt egészen különbözők.
vizsgálataim eredményét az előzményekkel.
5ször Egy fő, a laicusnak is rögtön szembe
A pókok boneztanának alapját 1812-ben Treötlö, megkülönböztető jegy az, hogy a nőstény ta
pogatói (a pókoknál: Palpus) tövüktől fogva vala viranus lí. veté meg, de érdekes lesz talán tudni,
mennyi izéken át egyformán henger alakúak és hogy mily nézetben voltak a Treviranus előtti, oly
egyenlő vastagságúak, a him tapogatóinál ellenben kor igen kedélyes „Unterbalfungen“-ek és „Theamár a harmadik izék vastagabb, a negyedik még trum“ok szerzői a him pók ivar-szerve felöl.
G. T. Wilhelm ezek közzül az utolsó bajnok,
vastagabb, az ötödik vagy csúcs izék pedig bunkót
a mennyiben nyomban reá Treviranus következett,
képez. (/. Tábla, 1, 2, a.)
Taglaljuk már most a nőstény ivar-szerveze s igy akkorig Wihelmé vala az ultima ratio.
Wilhelm tehát müvének „Unterhaltungen aus
tét általában.
der
Naturgeschichte
(III. Th. Insekten Wien 1811“).
A pókoknak van egy sajátságos szervök, mely
320
dik
lapján
azt
mondja:
a hozzájok legközelebb álló osztálynál, a rovarok
„A
hímeknek
buzogány, a nőstényeknek fo
nál nincs. Ennek a szervnek, használatánál fogva,
nal
alakú
evő
tagjai
vagy karjai négy négy Ízűek,
a test végén t. i. ott a hol más rovaroknál a vég
(vagy
czikkliek3).
bél és ivarszerv nyílik — kell lennie: értem a fo
Ugyanott a 324. „lapon.“ A pókok pározása
nal eresztő mirigyet. Ez hát a mondott helyet el
ideje
ősszel van. Az erre szükséges részei a Ilim
foglalván, az ott lenni szokott szerveket másutt kell
nek
az
evötagjai, a nőstényéi a hasán a melléhez
hogy keressük. Es valóban úgy is találjuk, hogy
közel eléfelé helyezvék. 4)
az ivar szerv nyílása a has felső részére ama nyeWilhelm korszakát, ennek irányát s az iro
lecske közelébe van elhelyezve, a mely a Cepha- dalom csekély elterjedését és szak szerinti csoporlothoraxot (mellfejet?) a háttestei öszveköti. A kül
tulását tekintve, az idézett állítás nagy ferdeségein
ső nyúlás (vulva) nem vezet egy „tág és rövid1* to
éppen nem bámulhatni. Látjuk ugyan, hogy W. a
jás vezetékbe Oviductus mely beljebb ketté oszol
va és kitágúlva a két Ovariumot képezi, a mint
Ovarien bestehen aus zwei länglichen Schläu
ezt Eugene Simon még 1864 ben a már idézett chen m‘)it „Die
h ö c k e r i g e r OborHächo, die im Abdomen zu den
munkája 37 dik lapján állítja, hanem mind a két Seiten des V erdaungskanales golegen sind und m it k u r z e n
babszem alakú Ovarium kezetlenül és mindenikök E i l e i t e r n an dem vorderen T neile des H interleibes dicht
külön a külső szervbe (vulva) nyílik, s e két nyí hinter dem Bauchstiel ausnüinden.“
„Bei den Araneen findet sich am vorderen T heile des
lást azután körülfogja a vulva szarukemény, csak Abdomen eine kleine L eiite vor, an deren Seiten die Eileiter
kissé kiemelkedő gyűrűje; a Lfnyphia resupina-nál ausm ündern.“
és Agelena labyrinthica-nál éppen úgy, a mint ezt
’) Eug. Simon Araignes pag. 37. „Ces organes (ovaires)
sont placés su r le face vontralo de 1’ abdomen ; ils so ré tré 
a mi rajzunk mutatja, ('¿'ab. I. Fig. 3, 4 )
cissent en avant, e t se r é u n i s s e n t pour form er u n oviduc
A nőstény ivar szerveinek e sajátságos elhe to large e t très court, qui vient déboucher à 1’ extérieur pAr
lyezéséből önként következik, hogy a párzás (Coi- une ouverture ay an t la forme d ’ une simple fente, ot placée
tus) nem történhetik oly módon mint más rovarok à la partie antéro-inlerienre de 1' abdomen su r la ligne m édia
nál, és meglátjuk mily elmés és tökéletes szerke ne et entre les orifices respiratoires.“
’) „D ie, bei den München keulen-bei don W eibchen aber
zet győzi le a különös és sajátságos elhelyezésből fadenförm
igen Fresspitzen oder Aerme haben 4 G lieder.“
támadó akadályt.
4) „Im H erbst ist die Bcgattungszeit der Spinnen. Die
Az Ovárium két nyílásába tekintve úgy ta hierzu nöthigen Theile hat das München in den Krcszspitzen,
láljuk, hogy mindaddig a hol a kitágulás vagy das W eibchen aber am Bauche vorne gegen die B rust zu.“
k
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r ---------------------------------------palpust a maxillával és talán a mándibulával is
öszvctéveszti, de az ivarszerv fekvését jól jelöli,
habár szerkezetét nem is ismeri.
Treviranus, (kinek mive mind e mai napig a pókboncztan kátéja) szorgalmas vizsgáló volt és elég
elfogulatlan szemmel nézett, de tökélyre nem vihette,
mert éppen csak egy maga és — ember volt és:
errare humánum est!
Miután az ö munkája megtekintéséhez nem
juthattam, idevágó állításait úgy adom elé miut ké
sőbbi irók vették át változatlanul tőle, s a melyek
még e pillanatban is érvényesek a tudományos kö
zönség előtt.
Treviranus nézeteinek, azt hiszem legvilágo
sabb kifejezését leljük a „Dietionnairc uuivcrsel d’
histoirc naturelle, clirigé pár Ch. d’ Orbiguy, Pa
ris 18J9. Tóm. II. pag. G8. „ — lábforma tapogatóik,
melyek a nőstényeken egy kis horoggal végződ
nek ; a hímeken pedig a végső iziiletök erősen fel
dagadt, némi apró szarunemü szervecskék vannak
benne, és legalább is izgató szervek gyauánt
szolgálnak a párzás actusában. s)
— Továbbá a 71 — 72. lap. „Egymástól na
gyon eltérő vélemények voltak sokáig a nemző
szervezet helyzetéről, a pókfélékbcn s megvétették
a párzás módja észlelését is. Treviranus a boneztan
segédével tökélyesen kikutatta volt a helyet, me
lyet a himpókok nemző szervei foglalnak el, és
igen jól megmutatta, hogyajoknak (nyílásuknak) a
has alján kell lenni, mint a nőstényekéinek; de
minden természettudós irók ö el tte sőt némelyek
napjainkban is azokat a szarunemü kis czikkecskéket tartották a hint nemző szerveinek, a megyek
a tapogatók végső Ízülete végén foglalnak helyet.
Holott nagyon bizonyos, hogy a tapogatók végén
levő szerv csak ingerlő szerv, és hogy a himszervezet aja a has alján van, a mint azt igen helyes
Ítélettel vélte Treviranus.“ c)
Nem foghatom meg, hogy miként találhatott
Treviranus nyílást a bim hasán ott, a hol a nős
ténynél megvan. A Ilimnél ugyan is e helyen nem
találhatni egyebet mint egy köldököt, melyen úgy
mint az ember feje tetején a haj
a szőrözet
csillagosán fordúl és a mely léteiét annak köszöni,
s) „ — ; palpes pédiformes, term inées dans les femelles
par un petit crochet, et ayant, dans le» mâles leur dernier a r 
ticle fortem ent renfle, et renferm ant quelques peti'es pièces
cornées, servant au moins d 'o rg a n es excitateurs dans 1’ ucto de
la copulation ; . . . .
°) P endant longtem s on est resté en grande dissidence
sur le siège de la génération chez les arauéides, et, de lâ, on
s’ est m épris su r la m anière dont s' opérait 1' accouplem ent.
Aidé de 1’ anatom ie. T réviranus avait parfaitem ent reconnu
la place qu' occupent les organes générateurs des Araignées
mâles, et très bien démontré, que leur orifice devait être si
tué à la base de 1’ abdomen, comme chez les femelles ; mais
tous les autours naturalistes ju sg u ' à lui, et. plusieurs même
de nos jours, ont pris, pour 1’ organe reproducteur mâle, les
petites pièces cornées, situés à extrém ité du dernier article
des palpes. Cependant il est bien certain, que cet organe situé
à 1’ extrém ité des palpes n ’est qu’ un organe excitateur, et que
1’ oritice dos organes mâles se trouve il la base de 1' abdotueu, comme 1' avait si judicieusem ent pensé T reviranus.
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hogy a mindjárt felette megerősített nyelecske,
mely a mellfejet a háttestei öszveköti, a tövén sok
kal erősebb, mint a mellfejbe szolgáló végén s igy
a has alsó része felé egy kis kidoinborást alkot,
mely határozottabb, köldökszerü alakot ölt, miután
a has gyürüzetét még ránezok is jelölik valamen
nyire. Ilyes kivehető határ jelöli azt a két vonalat is
két oldalról, melyben a hát felszíne gytirüzete a
haséval érintkezik. 7)
Még nagyobb bizonyíték az ivarszájnak e
helyen való nyílása ellen az, hogy a hasbört s a
következő rétegeket lenyúzva láthatjuk, hogy vala
mennyi edény a nyelecske felé irányúi és egyik
sem tér a köldök felé.
A mint ezt a Coitus leírásánál még bőveb
ben kifogom mutatni, Treviranus nem birt szaba
dulni az analógia csábitó veszedelmétől, melynek
segítségével sok példából az általánosságra követ
keztetett, s lehető kivételekre nem gondolt. Sok
nehézségekkel járó, jelesen boneztani vizsgálatok
nál ugyanis, igen .hajlandók vagyunk a példákat
bizonyítékoknak venni, ámde Hraasai egy helyen
igen jól mondja és kimutatja, hojry „példák vilá
gosítunk de nem bizonyitnak.“ És hogy ha vala
kinek a Sexusról átalános fogalmat akarunk adni,
akkor ezt válogatott példákkal igen igen jól tehet
jük, de ha egy bizonyos állatfaj Sexusát vizsgál
juk, akkor még csak keressük az analógiát,— s hogy
találunk é? ez egészen más kérdés. Ila az embert
az öszvehasonlitó vizsgálat sarkpontjának tekintjük,
úgy is tapasztaljuk, hogy a szervezetek analógiája
lefelé mindég csökken, s az ivar működésekre tér
ve már magoknál a gerinczeseknél is találjuk,
hogy termékenyítés tulajdonképpeni párzás (Coitus)
nélkül is történik, pld. a halaknál, a melyeknél a
nőstény az ikrát elébb lerakja, a melyet a him
úgy termékenyít, hogy a lerakott ikra felett elsur
ranva a magot reá önti 1
Tökéletesen meg vagyok győződve hogy Tre
viranus semmit sem talált az anatómia segítségé
vel („Aidé de 1’ anatomie) azaz nem látta, nem hal
lotta és tapasztalta, a mit a szótárbeli czikkiró sze
rint állít, és hogy azt csak analógiából következtet
ve állította. Kitűnik ez tolmácsa végszavaiból is,
„comme 1’ avait si judicieusement p e n s é (gondolta,
vélte, Ítélte) Treviranus.“
Elértük Óként. Az újabb szakirodalomban
Okén egy képtelenség, a kire nem hivatkozhatni.
Tudva levő dolog azonban, hogy Okén a Darwinianismus elöharczosa volt, nagy munkája („Allgemeine Naturgeschichte für allé Standé“) igen elterjedett mü és az Encyclop;edisták némelyikénél, pld.
állattani tekintetben még most is tekintély.
Elvárnók az olyan embertől, a ki reformá
torként lép fel, hogy felvett tárgyát ne csak nagy
jában, hanem részletesen is ismerje.
7) Ilyen köldök pld. a Linyphia resnpina-nál található,
más fajoknál csak vagy nyom a — olykor semmi sincsen.
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De bizony ha valaki, mint én is a him pék
ivargzervére vonatkozó, tájékoztató adatot keres
Okennél, az ugyan csak megjárja!
Nyissuk ki az idézett könyv zoológiái része
II. kötete 2. részét, és 675-dik lapon igen kur
tán eligazitva leljük magunkat e szavakkal:
„Sie (die Spinnen) habén einfache Taster,
welche bei dem Mannclien cinige Spitzen habén,
dérén Bedeutung maD nicbt kennt.“ !!
Hogy ha Okén ezt Wilhelm előtt Írja, nem
csodálkozunk, de müvének e része 1835-ben látta
a napvilágot, és csodálkozásunk rögtön mosolygássá
válik, mihelyt azon kötet 707 és 708-dik lapján az
irodalom jegyzékét s e szerint az iró által feltehe
tőleg használt kútfejeket átnézzük; itt van: Treviranus, Müller, Brant és ltatzeburg megannyi baj
noka az Anatómiának, s azon kívül: Lister, Albinus Clerk, Meyer, Walkenser, Herold, és Sundevall mindnyájan systematicusok — a kik ugyan
csak hozzá sejtettek a Palpus bunkos végéhez!
Azt hiszem, hogy a commentálást bizton ab
ba hagyhatom!
Óként különben csak azért idéztem, mert
Erdélyben hol a természetrajzban, főképp irodalmi
tekintetben meglehetősen extra muros állunk, sok
helyt látom munkáit és Proselytáit.
Most pedig egy Consortium kerül a kezünkbe,
szintén egy átalános természetrajz alakjában: G. W.
Bischolf, H. G. Broun, K. C. v. Lconhard, F. S.
Leuckart és F. S. Voigt „Naturgesehichte dér drei
lleiche: Lehrbuch dér Zoologie F. S. Voigt 1832.“
I t t a IV. Köt. 102. lapján: „Az ivarszervek,
melyek mindig két egyén közt vannak megosztva,
tulajdonképp csak a has elörészére helyez véle.
Ezek a kél vessző,“ (penisü), „a himen, melyek
kinyujtódhatnak és belső két vulva ovariumokkal a nőstényen. Van azonban a him pókoknak
még egy egészen sajátszerü kanálalaku szervök a
tapogatójuk végén, a mely a párzáskor szerepel.“ 8)
E tételben a „zwei Ruthen“ minden esetre a leg
nevezetesebb ; de bámulandó az, hogy sem azelőtt sem
azután nem létezett pók-bonezoló, a ki ezt a szervet is
mét feltalálta vóina. Igen valószínű azonban, hogy
ez Voigt magán felfedezése, melyre megint a hely
telen analógia segítette. Ugyan is a Vulva kön
nyen vizsgálható lévén, V. észre vette a kettős
uyilást s az Analógia igen csábított, két megfelelő
„Ruthen“ gyanitására, melyeket azonban halandó
ember még eddig nem látott! Miután pedig már
Treviranus is „excitateur“ szerepet tulajdonított a
palpusoknak, a „Rollc“ mi voltához nem ártott vóina
egy pár felvilágosító szó.
Most érünk egy korszakot alkotó műhöz, mely
az állatok boneztanát sok tekintetben hatalmasan
*) „Die Gesclilechtstheile w elche stets in zwei Individu
en vertheilt sind, liegen eiguntlich n n r am vorderen Bauchende.
Zwei Ruthen (1) hei den Männchen, die h rau-*9treten können,
und zwei innerliche Vulven nebst Eierstockcu bei den W eib
chen. Indess haben die m ännlichen Spinnen noch ein ganz
eigenes lüffelföriuigos Organ am E nde ihrer T aster, welches
bei der B ogattung eine Holle spielt“
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elömozditá, de éppen azért, mivel sok seregre ter
jed, az alsóbb állatrendekre nézve sok kívánni va
lót hagyott fenn.
Ez pedig Wagner Rudolf „Icones zootomicae“
melynek következményei a későbben általa külön
kiadott „Lehrbuch der Anatomie der Wirbelthire“
és a Dr. II. Frey és R. Leuckart által szerkesztett,
és a Wagner müvére szorosan támaszkodó „Lehr
buch der Anatomie der wirbellosen Thiere 1847.“
A him pók ivarszervezetére nézve ez utóbbi
mű nem tart eredeti vizsgálódásokból merített ered
ményeket, csak a megelőző Auctorok állításait egy
bevetve a közvéleményt adja; de, a mint a szer
kesztőkhöz illik, sem analógia, sem sejtelem sem
képzelődés nem uralkodik, a különben szintén rö
vid szakaszban, s a szerkesztők jól tudták s sze
rényen bévallják, hogy az ivar működésekről igen
keveset tudunk. Ennek bizonyítására szóról szóra
idézem a szakaszt:
1. A 162. 163. lapon: „Ismeretünk az Arachnidák ivarszerveiröl ez időben még felette cseké
lyek. Ismerik ugyan az Arancákban. mint pl. a
keresztes pókban a testiculust hosszúkás két tümlöcske képében, de a melyeknek finom csatornái
m ég n i n c s e n e k a n y í l á s u k i g nyomozva.
Mindazáltal a Mygale-n és Pholcus-on tett vizsgá
latok következtében alig alig lehet kétségbe hozni,
hogy nyílásuk a hason van, azon helyen, a melyen
a nőstény nemző szerveké is van, nem pedig a
csudásan szerkesztett tapogatókon (palpus), mint
korábban volt hajlandó hinni az ember.“ °) és to
vábbá:
2. „A pókoknál a tapogatók (Palpen) igen
fontos, igaz hogy még tökéletesen fel nem derített
szerepet játszanak.“ 10) A szövegben ennél tovább
nem mennek, hanem egy jegyzékben vetik utánna:
3. „A tapogatók felöl állított nézetek nagyon
különböznek egymástól. Némely szerint csak izgató
szervekként, működnek a párzáskor. Mások szerint
r a j t u k van a t c s t i c u l u s o k n y í l á s a , és
a n n á l f o g v a a z o k a z i g a z i s z e r v e i a pár z á s n a k.—Egy harmadik vélemény szerint végre ar
ra szolgálnak, hogy a him hasán levő ivarnyilásból a magot a nőstény nemző szervébe átköltöz
tessék. Ez a nézet mindnyájok közt a legvalóbbszinü, vagy inkább egyedül helyes.“ n)
9)J U nsere Kenntnisse der männlichen Geschlechtsorgane
der Arnchniden sind dermalen noch höchst dürftig. Ho kennt
m an zw ar bei don Araneen, wie bei den Kreuzspinnen den
Hoden als ein P a a r sehr länglicher Schläuche, deren feine Ausführungsgäuge a b e r n o c h n i c h t b i s z u i h r e r M ü n d u n g
v e r f o l g t s i n d . Doch dürfte es nach U ntersuchungen am Mygale und Pholcns wohl kanm m ehr einem Z.veilel unterliegen,
dass sie sich am Bauche an derselben Stelle wie die weibli
chen G enerationsorgaue öffnen und nicht an dt n sonderbar
gestalteten Palpen, wie man früherhln zu glauben geneigt w a r.“
„Bei den Araneen spielen die Palpen eine sehr w ich
tige, freilich noch nicht vollständig aufgeklärte Rolle.“
“ J Die üb6r die B edeutung der Palpen aufgestellten
Ansichten ditferiren sehr von einander. Nach den einen sollen
sie nnr als Ketzungsorgane bei der B egattung fungiren. N a c h
der a n d e r e n öffnen si ch an i h n e n d i e H o d e n
und sie sind m it h i n die w a h r e n m ä n n l i c h e n Be
gattungsglieder.“
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Az idézet első pontjára nézve csak annyit
kívánok most megjegyezni, hogy nagy ingadozásról
tanúskodik, mert bévallva, hogy a magtartók ki
folyását nem ismerjük, még is elfogad egy supponált, vagy analogice következtetett nyilast. A má
sodik pontban bévallja, hogy a palpus igen fontos
szerepet visel a párzáskor, mely azonban még nin
csen felfejtve, miután az idézett jegyzék szerint
három vélemény létezik a palpus rendeletére nézve.
Saját vizsgálódásom eredménye már most is
jogosít e három vélemény megítélésére, s ez a kö
vetkező : az a párt a mely a palpust ingerlő szerv
nek nézi, szerintem, látta a párzást, de lefolyását
nem várta bé, vagy a mi még valóbbszinü, olyan
körülmények között látta, a melyek a vizsgálatnak
nem kedveztek, pld. sötét helyiségben; a második
párt, a mely a palpust penisnek nézi, a palpus
anatómiái szerkezetére épité állítását, mely tökéle
tesen helyes és győzött volna, hogy ha védői a
Coitust, is észlelik, mihez szerencse kell; a harma
dik párt, melynek vezére Menge, a ki a „Danziger
Schrifteu“ 1843 folyamában Írogatott a pókokról,
a legelfogultabb, a mennyiben a palpus kalánszerii
részéből azt következteti, hogy a sperma felszörpölésére vagy kimerítésére van rendelve. Ez a párt
már annyira az ál-analógia rabja, hogy a szerve
zetek sorában nem találván alkalmatos példát: a
házi eszközökhöz, fa vagy ezüst kanálhoz folya
modik hasonlatért! Már pedig a kalánszerii rész
feladata nem egyéb, mint:
1 szőr hogy egy felette finom, complicált és
érzékeny s/ervet biztosan fedezzen, oly módon, a
mint bizonyos körülmények között, a szintén kalánszeríieu öszvehuzott emberi kéz a szemet a por
tól megóvhatja, vagy még természetesebben: a
mint a szintén kalánszerii alakú pilla nem eszközli
ugyan a látást, de igen is megóvja a felette finom és
érzékeny szenutolyót.
2-szor hogy hegyével tapogató gyanánt szol
gáljon.
Tökéletesen megvagyok győződve, hogy az
utolsó párt, sem a párzást, sem ivarérett szervet
nem vizsgálta.
A mint már értekezésem elején mondám, az
ivar-érett hitnek bészerzésc bajos.
Találhatni ugyan hímeket egész éven át, de
mind éretlen ivarszervekkel. Az ivarszerv az érettsé
gét közvetlenül a párzás előtt nyeri, még pedig
egy a párzást megelőző vétkezés által. E vétke
zés előtt semmit sem lehet látni annak érettségi
complicált szerkezetéből, s a palpus bunkós vége
az utolsó vétkezésig egyaránt sima; némely pld.
Clubiona fajokon lapos széles, a Lycosákon felette
kicsiny és csúcsba végződő golyócska. Minthogy
az utolsó vétkezés után ’*) rögtön párzáshoz lát
nak, 8 a párzás után a hímek igen gyorsan elpusz„Nacli em er dritlen M cinuug endlieh dieneu síé dazti,
den au« dér manlichen — ara B andié gelegenen — Geschlechtsöffnung Hufgenommenen Snmen in die weiblichen Genitalien zu
ültért' agen. Diese Anaicht iát die bei weitem w abrscheinliehste
oder vielmohr richtige.“
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fúlnak, nagy szerencse kell hozzá, hogy éppen e
körülbelül négy napig tartó időközben hímeket sze
rezzünk ,8). En megvagyok győződve, hogy éppen
az ivarszervek, a bizonyos kifejlödési fokok sze
rinti különböző állapota és alakja, fo oka az an
nyira elágazó s olykor mulatságos véleményeknek,
midőn megint ezeu különböző vélemények legjobb
bizonyítékai az oly gyakran észrevehető felületes
eljárásnak.
Leírnia a ki 1860-ban megjelent, közelisme
résben részesült Synopsisában mind azt öszvegylijtötte, a mint a tudományos állattani irodalom —
az idő szerint — mint ultima ratiot bírt, szintén Men
ge tekintélyére támaszkodik t. i. „Synopsis dér Naturgeschichte des Thierreiches“ 678. lapon 577. §.
imigy ir: ...A kanál vagy lapoczka alakú alsó állkapczájokon láb alakú, 5 izületit palpusaik van
nak, melyek egyszersmind a hiányzó tapogatók
gyanánt szolgálnak, s a melyeknek végizülcte a
Ilimen vastagabb és nem a párzási szerveket tartja,
mint korábban hitték, hanem csak ingerlő szerve
ket foglal magába. A kanál alakú palpusok Men
ge pontos vizsgálatai szerint arra reudelvék, hogy
a magcsatornák a háttest tövén alul a kapcsolat
nyelecske közelében levő nyílásaiból felvegyék a
magot, s aztáu közöljék a nősténnyel. 14)
Tekintettel arra, a mit a palpus kalánszerii ré
széről és az ivarszervek nyílásáról már mondottam,
szükségtelennek találom ezt az idézetet conmientálui;
esak egy körülményt akarok még kiemelni. A leiró
állattanban éppen úgy mint a természetrajz más
szakaiban is tapasztalhatjuk, hogy olyan fogalmak,
a melyeknek valódiságát és kétségtelen voltát az
igazi tapasztalás döntethetlen tényékké avatott, gyor
san terjednek és annyira polgárisodnak, hogy a ké
sőbbi irók az Auctoridézést abba hagyják, mintegy
ösztönszeriien érezvén, hogy c tények a kritika fe
lett állanak. Ez olykor annyira megyen, hogy az
ily tények első hirdetőit csak nagy irodalmi jár
tasság sütheti ki. Oly fogalmak felhozásakor ellen,2) A pókoknál az átalakulást (Metamorpbosis) többszö
ri vétkezés helyettesiül.
n ) Ismerete« dolog, hogy a nőstény pék jelesen a p á r
zás után igen dühösen viseli m agát a Iliin irányában, és ha
szerit, teheti a Coitus utolsó m ozzanata után megtámadja és
megöli, vagy legalább m egcsonkítja A párzás következtéb-n
elgyengült Ilim pedig igen érzékeny a tnogesonkulások iránt. De
különben is e körül te tt tapasztalásaim oda utalnak, hogy a
Ilim a párzást legfeljebb 3 nappal éli túl. U gyanis: tartottam
éretlen hímeket Dolom edes, Kpeirn és I.inyphia fajokból, a m e
lyek huzamos ideig éltek üvegeimben és vetkeztek is. A
párzás. után rögtön
fogott Linypbia és Agelena hitnek a
legjobb elhelyezés ilaczára harmad napon elhaltak. Mely kö
rülm ény a többszöil párzás ellen is szól, a melyben nem egy
A uetor hitt.
u) Die löffel- oder plattenförmigen, 6 glieilrigen Taster,
welche zugleich die Stelle der fehlenden Fiilder vertreten und
deren Endglied beim
dicker und an«geböhlt ist und nicht
die Begatlutig«organe. wie man früher glaubte, sondern nur
Reizorgane enthält. Die löflelartigcn T aster sind nach Menge’s
genauen Untersuchungen dazu bestimmt, ans der am Grunde
des H interleibes unten in der Nähe des Anheftungsstieles be
findlichen Oeffnung der Samengiinge den Sam en aufzuuehtnen
und daun dem J m itzuilieilen.
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ben, a melyek még ingadozók, még akkor is, hogy
ha az idő szerint az utolsó véleményt képezik, az
Auctorokra való hivatkozás kínos pontossággal tör
ténik.
E körülmény az emberi szellemnek egy igen ne
mes tulajdonsága mellett tanúskodik, a mennyiben
a csupán plausibilis előadás iránti, mondhatnám ösztöuszerü, ellenszenvét bizonyítja s önkéntelenül ön
álló vizsgálódásra ösztönözi. Már pedig a pókok
ivarszervei leírásában a kinzó pontosságú idézés
buján virágzik!
Ez az utolsó mondat első pillanatra jó vágás ma
gamra nézve is, de éle elvész, ha azt mondom,
hogy önálló vizsgálataimat kritikailag akarom béi^zetni.
„Et nunc venio ad fortissimum virum!“
Eugène Simon: Histoire naturelle des Arai
gnées (Aranéides) Paris. 18G4.
„A 11 k a p o c s 1á b a k. — Ha egy pókot vizs
gálóra veszünk, elöl a fejénél két kis mozogható fillenket, látunk, melyeknek tövei a szájon jó elöreálló és
állkapcsoknak nevezet lapoczkába vannak belé eresz
tve.—Szintúgy mint a járó lábak 5 Ízületből állanak,
csakhogy jóval kisebbek és egyszerüebb alkatunk.—
Nevezetes sajátságuk az, hogy a nőstényeken
a végső Ízület két kis egyszerű és (mintegy hü
velybe) bévonkató horgocskát visel a végén ; holott
a Ilimen vastag, mintha fel volna dagadva a végizület s egy tetemesen kifejlett horgot tart s oly szervvé
van átváltoztatva, mely a szaporítás cselekvényében fontos szerepet játszik.“ ,5)
Alább a 38. lapon : „A him szerveinek a
nőstényéhez nagyon hasonló alkatuk van. Nem kü
lönben azon helyet foglaló két csőből v. csatorná
ból állanak, melyek szintúgy egy közös szájba
nyílnak a háttest alsó felén a lélegző sejtek nyi
lasai között. Csakhogy ezek a csövek, kacskarin
gósan sűrűn összehajtogatottak. Belső bártyájok vá
lasztja külön a termékenyítő nedvet, melyben mint
a rovarokéban gombostű alakú magállatocskák (sper
matozoïdes) nyüzsögnek.“
„Ezekhez a szervekhez, a kimen az állkapocsláliok vagy palpusok végizületének egy különös
szerkezete járul. Ez t. i. mint már említettük, nem
vékony és két horgocskát, tartó, mint a nőstényé,
hanem vastag, egy kis üreget vagy kupakot fog
lal hé, melyet a nemzékhez képest különbözöleg
vagdalt és karélyozott hártyás kinövések födnek
és reke8ztcnek el. Ebbe a kis kupakba s z e d i a
him a saját magnedvét és tartogatja benne, hogy
a nőstény tojókájába (oviductus) bészuszakolja és
imigy termékenyítsen.“ 1C)5
l5j „P a t t es-m i'ich o i r ch . U ne particularité rem arqu
able, — e' est que, tandis que chez la femelle le tarse porte
seulem ent deux petits crochets sim ples et rétractiles, celui
de m âle est renflé, renferme un crochet qui offre un dévelop
pem ent fort considérable, et se trouve converti en un organe
qui joue un rôle important dans 1' acte de la reproduction.“
,6j Les organes du mâle ont la plus grande analogie
avoc ceux do la femelle. Ils se composent aussi de doux tubes
occupant la même place, et s' ouvrant égalem ent p a r un ori-

ős

EME

Mindöszve ennyi vólt a mondani valója egy
Auctornak a ki a pókféle állatok (Arachmidsc) egy
szakaszának: a tulajdonképpeni pókoknak (Aranem)
Monographaját irta meg.
Az egyetlen haladás abban látszik, hogy a
himpalpus érettségi szerkezetét— de igen általáno
san— vázolja és a sperma minőségét megérinti, a
mit különben már Wagner Rudolf az „Icones zootomicíc“-ben is tett az Epeira diádemára nézve. Si
mon megközelíti ama párt nézetét, a mely a palpust penisnek tekinti, de el nem éri, miután a Coi
tust nem ismerte, mert ha ismerte volna, müve boncz és
éllettani részében bizonyára meg kellett volna em
lítenie. A Coitust nem látván inkább a kalánhoz
szit.
A családok és nemzékek jellemzésénél a palpusokat is használja, ámde a mint ezt úz egybe
vetésnél kimutatom, a leírások hibásak s a mellé
kelt rajzok valóban hütelenek.
Speciális müvekben, vagy pontos vagy semmi
rajz se legyen, mert többet ér a rajz nélküli hoszszabb leírás, mint a rövidebb, rósz rajzzal. A Simon
müvének rajzai tökéletesen megfelelnek azoknak a
régieknek, a melyekről szakavatott ember az álta
lános habitus segítségével reá ismerhet egy állat
fajra, de ha az egyes részek formáját keresi, egy
pár foltnál egyebet nem talál. A Simon által rajzolt palpusok mind ebbe a catcgoriába tartoznak.
Es most bátor leszek saját vizsgálódásom ered
ményét tárgyalni.
A múlt év Augustus 15-kén először vala al
kalmam a Coitust meglehetősen kedvező körülmé
nyek között észlelhetni, még pedig egy Agelena
labyrinthica pártól. A nőstény pók hálója egy bo
korra volt kife8zitve, s rejték helye a rendesnél
egyszerűbb, a mennyiben csak egy csatornáson
öszvehuzott, és középszerű sűrű háló lepellel fedett
levél vala.
A nőstény a rejtékben ült, a him ellenben
a háló széléhez legközelebben álló galyon. Délu
táni öt óra lehetett, a midőn a him lassan s meg
megállva közeledett a rejtékhez. Meglátszott az
egész állaton a roppant elövigyázat. A rejtékhez
érve bényujtá a két első lábát, erre a nőstény egy
hirtelen mozdulattal felele, a melyre a him mint a

1

fice coimm à la face intérieure de 1’ abdomen, entre les ou
vertures des sacs respiratoires.
Seulem ent ces tubes sont étroits, d’ une longueur consi
dérable, et repliés su r onx • mêmes un grand nombre de foi«.
L eur mem brane interne sécrété lo liqnide fécondant qui tient
en suspension, comme celui des insoctes, des sperm atozoïdes
ayant la forme d’ un long filament term iné par une tête ron
de et tr is [Otite.
A ces organes, chez le mille, se rattache une disposition
singulière du dernier article des pattes-m âchoires ou palpes. Chez
lui, en effet comme nous 1’ avons tait déjà rem arquer, au lieu d’
être effilé et term iné par deux potites griffes comme chez la
femelle, ce dernier article est renflé, creusé d' uno petite ca
vité ou enpule, qui est recouverte et fermée p a r des expan
sions mem braneuses, diversem ent découpées et lobées suivant
les genres. C’ est dans cette petite oupuln que 1’ araignée mâle
recueille sa propre liqueur sém inale, qu’ il la conserve pour
féconder la femelle, en 1’ introduisant dans son oviducte.

G

*

-*<2> 44
villúm oly gyors szökéssel meneküle vissza a régi
helyére. Hét perez alatt háromszor közeledvén, ép
pen annyiszor lön vissza utasítva, mig végre a ne
gyedik kísérletnél, a nőstény, lábait kinyújtva — a
rejtékbeu — oldalára dilit. Ez volt a határozó jel
a him számára. Ugyan is a lábai és állkapocsai
(Maxiiké) segítségével kihurczolá a nőstényt a víz
szintes hálóra s jobb oldalára fekteté, mire háta
mögött állást vön, és egy pár másodpereznyi szünet
után bal palpusátavulvára alkalmazd (Táb.I.F. b.)
Maga az alkalmazás tapasztásra emlékeztet,
hirtelenséggel történt s a palpus rezgéséből és
ingadozásából ki lebete venni, hogy az illető szerv
rész beillesztése nem egyszerre történhetett. A nős
tény pók azalatt mozdulatlanad hevert. A legköze
lebbi változás a volt, hogy a him palpusának kalánalakü 4 'észe visszacsapódván, közte és a vulvába
beillesztett rész között gyorsan egy majdnem 2 m.
m. átmérőjű, átlátszó és sárgás, tiszta folyadékkal
töltött hólyag képződött, mely mintegy 7 másod
perez múlva nem oly gyorsan a mint megjelent
de elég hamar a palpusba eltűnt mire a him a
palpust vissza vonta, s 3 vagy 5 m. p. múlva is
mét beillesztette. A hólyag megjelenése alatt s a
mig látható volt, a him a háttestét látszólag kéjelgösen fel és alá mozgatta.
Az egyes applicatiók közötti időközök 9 és
17 m. p között változnak. Olykor a him a palpust
oda illesztvén látszólag ellentállásra talált, ilyenkor
a hólyag nem jelent meg, s a palpust vissza húzta,
és oly módon vitte elölről az állkapcsok (maxii
ké) tövei közzé, hogy ezekkel fogó módjára öszvecsiphcié, mi által az állkapcsok a kinyomott
Spermától láthatólag megnyirkosodtak. Ennek nem
lehetett más czélja, mint az, hogy a palpusnak
igen furfangos szerkezete a kisértgetéssel ren
detlenségbe jővén, rendbe kellett hozni. Tör
tént hogy háromszor is megkísértette a béhatolást,
úgy hogy közben feléje sem nyúlt az állka
pocsnak 17).
Két Ízben nagyobb szünetet — mintegy 30 m.
]». — észleltem s egyszer megzavartam. A szünet
alatt az ivarok semmit sem változtattak állásukon és
illetőleg fekvésükön, a megérintésre ellenben legott
szétszaladának villámszerű gyorsasággal, még pedig
a nőstény a rejtékbe, a him a közeli ágakra; de
már egy perez múlva — s ekkor már teljes bátor
sággal— újra kihurczolá a him a nőstényt. Ilyen
módon 104 sikeres azaz olyan érintést észleltem, a
melynél a hólyag kilépett, s mely mindég a bal
palpussal történt. A hólyag ez alatt csak keveset
csőidként, s a 104-dik érintésnél alig észrevehető
i g vala kisebb mint az elsőnél. Ekkor a Ilim át
hajolva mindenképpen igyekezett a nőstényt a bal
oldalára fektetni, a nőstény azonban nagy hirtelen
séggel lábra kapa 8 a Ilimnek szőkék; de a him
két szökéssel a háló aljára menekülvén, ott mara-•
• ’) K működés vezethette M enge't a „ k aién “ elm életre,
csak hogy bajosan foghatni meg, m iként Unhatta 8, hogy a
pék a pa'pnsAval a h a s h o z nyúl, holott az állkapcsokhoz a
h o m l o k felöli oldalról közeledik.
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dott mozdulatlant, a nőstény pedig bévonula a
rejtékbe. Hasztalanul vártam a közeledést. Végre
az est is beállott s miután a háló oly helyen állott,
a hol reggel a kertészek megfordultak s igy ve
szélyeztetve volt, elfogtam a két ivart. A bim 3
nap múlva elpusztult, a nőstényt Aug. 23-án tör
tént elutazásom alkalmával a terhesség világos je 
leivel otlhonn hagy ám, az ápolás hiánya azonban vé
get vetett életének. Mindazonáltal e két póknak
nagy bálával tartozom, mert láttam a Coitust s al
kalmam nyílt két ivarérett példányt megvizsgálhatni.
A him palpus szervezetét akkor részletesen még
nem is ismerve, maga a Coitus is elégséges volt
arra, hogy a palpust valóságos penisnek tekintsem.
E meggyőződés indokolására vissza térendek.
Egy jó microscopium hiánya visszatartott a
szorosabb vizsgálattól s jobbnak láttam e két biz
tos példányt alkalmasabb időre eltenni 8 azalatt
törekedni, hogy minél több Coitust észlelhessek, és
igy biztos példányokhoz is jussak. Az idei kora és
rendkívül kedvező tavasz és nmlg. elnökünk Gróf
Mikó Imre kegyessége által használatra nyert jó
microscopium annyira segített, hogy eredményekkel
gazdag észleleteket adhatok ezennel közre.
Az idei tavasz folytán t. i. szerencsés valék
a párzást hat Linyphia resupiua párnál észlelhetni,
és mindöszve 21 oly példány birtokába jutottam,
a mely tökéletesen ivarérett volt.
A Linyphia rcsupinánál a Coitns egészen
másképpen történik mint az Ag. labyrintbicánál. A
nőstény t. i. a vízszintes hálót tartó, s igy a háló
felé mind ritkább, felfelé pedig mind inkább sűrű
södő függő fonalkészletben fejjel lefelé függ, holott a
a him a nőstény hasával szemben, háttal lefelé vizirányos állást vészén. A palpus beillesztése ezen
állás folytán másképpen történik, mint az Agelcna
párzásában, melyben a kabin üre a vulva felé van
fordítva; holott a Linypbiáéban éppen ellenkező
eset van. A hólyag sem jelenik meg a kalán és
belszerkezet között, hanem az alapdarabból lépik
ki. A coitusnál elfoglalt állást (1. Táb. Fij. 6.)
mutatja.
Egy további lényeges különbség a volt, hogy
a him a két palpust egymásután felváltva alkal
mazta.
Az észleletek folyamában több mint 2000
béillesztést láttam, és lég is legelőször azt constatáltam, h o g y a hi m p a l p u s á v a l s o h a s em
k ö z e l e d e t t s a j á t h a s á h o z . A Coitusok kü
lönbségei a két különböző fajnál arra utaltak, hogy
a palpusok szerkezete is különböző; a hólyag meg
jelenése, melynek tartalma nem lehet egyéb mint
sperma, valószínűvé tette, hogy a sperma zacs
kók a palpusba nyílnak s e valószinüség bizonyos
sággá vált, a midőn a palpus szerkezetével és még
más lényeges körülményekkel megismerkedtem.
Az Agelena labyrinthica him palpusa öt tag
ból áll, melyek közzül az első t. i. az a mely ál
tal a testtel való öszveköltetés eszközöltetik, hengerded rövid, a második leghosszabb, a harmadik
a legrövidebb de vastagabb mint az első, a ncgye-
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dik ismét vastagabb s az ötödik a nyújtott csúcsú
bunkó vagy kalán.
Mikor a kalánba tartozó belső szerkezet nyuga
lomban van, akkor a kalán csúcsa kiáll felette és
tapogató gyanánt szolgál.
A belső szerkezet egy fél kanyarodásu átlát
szó és egy rovátkos borda által kifeszithetö, a vége
felé erősen kivékonyodó hártya-csővel kezdődik. E
cső egy belől üres nyelcsőre van alkalmazva, s e
nyelesé segítségével egy tülök forma tokba alkal
mazható. A nyelesé folytatódik egy másfél kanyarodású erős vczctékcsöbe, a melyhez a tok oda van
illesztve. E vezetékesé a csavart alapdarabból in
dul ki, s ez utóbbi és a kalán között fekszik a ránczba szedett Sperma hólyag. Az alapdarabba nyílik
tehát a hólyag, és az alapdarab hátulsó részével a
kalánba csuklódik, úgy hogy függelékeivel együtt
fel és le mozoghat, s igy a hólyagnak a már jelölt
helyen való kiléptét engedi. (Táb. 1. Fig. 7.)
a) cső,
b) nyelcsŐ,
c) a fok,
d)vezetékesé,
e) az alapdarab,
f ) a hólyag.
A Coituskor tehát a cső a vulvába béillcszttetik, a tülök a vulva szélét körülfogja s a hólyag
ba béfeszitett folyadék az alapdarabon keresztül a
nyélbe innen a csőbe és ebből az ováriumba nyo
mul. E szerkezetből világos az is, hogy a béillesztéskorakalán az öblös felével lefelé áll, továbbá hogy
az ivarok állása is csak a magyarázott és rajzolt mó
don a legczélszerlibb.
A Linyphia rcsupina him palpusa hasonlólag
öt tagú, azzal a különbséggel hogy a kalán nem oly
csúcsos mint az Agelenáé, és hogy a negyedik izék
ből egy horog nyúlik ki, a mely a nyugvó szerke
zetet tartja. A belszerkezet sokkal complicáltabb.
A cső többnyire négy kanyarodású és három ka
nyarodáson át egyenlő vastagságú, a negyedik ka
nyarodásnál vastagodik és azután csavartan és vas
tagon végződik. E vastag végével bé van illesztve
egy kar alakú rész köuyökébe, mely kar vastagabb
végével a szintén csavart alapdarabba végződik.
E kar szabad vége horgos és e horogba akaszkodik
a mindjárt megemlítendő rész akkor, a midőn a
szerv nyugszik. A cső egészen koszában védve van
egy kettős ekevas alakú öszvebajtott lemezes darab
által, mely a negyedik kanyarodással van kapcso
latban, s a mint mondám a kar horgába béakasztható. Az alapdarab hátulsó részével a kalánba csuk
lódik, s alatta egy hártyás cső találtatik, melyből
két lyukon át a folyadék az alapdarabba s in
nen a hólyagba lép. A hólyagból a kar könyökén
keresztül a csavart csőbe jővén, ebből ömlik az
ováriumba. (Táb. 1. Fig. 8.)
a) a rovátkos bordájú cső,
b) ugyan annak töve,
e) a paizs,
d) a kar,
e) az alapdarab,
f ) a hártya cső,
g) a kifeszitett hólyag,
h) a 4-dik izék körme.
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Fig. 9. a félig béhorgolt szerv.
Fig. 10. a kivett belszerkezctnek külső oldala.
Fig. 11. ugyanaz a belső oldalról.
o) b) a hóíyagba vezető lyuka.
Tökéletes nyugalomban a kalán a szerkezet
tel lefelé hajtatik miáltal a horog (Fig. 8. h.) a
karnak egy csatornájába (Fig. 9 x.) akasztódik, az
izmok tökéletes nyugalomba helyeztetnek, s a palpus tapogatásra alkalmassá válik. Az egyesüléskor
a kardarab vissza csapódik s a hólyag megjelenik.
(Fig. 8. a palpus teljes működésben).
A kanyarodó vagy is kivezető csövek mind a
két pókfaj palpnsain, mégpedig a jobb palpuson
jobbra kifelé, a balon ellenkező irányban állanak,
s ez az ováriumok külön nyílásai által indokolva
van és következik, hogy a bal palpus a jobb felöli
ováriumba szolgálhat, a bal a jobb felőlibe.
Továbbá bizonyos, hogy a spermazacskók
a palpussal kezetlen öszveköttetésben állanak ; c
mellett tanúskodik:
1ször a hasnyelecske vastagsága és a Cépha
lothorax szélessége, mely körülményt a rajtok átvo
nuló külön két cső tesz szükségképpivé;
2szor hogy palpus nyele, mely egy kifejlődött
Linyphia rcsupina hímnél nem hosszabb mint 2 m.
m. és csak 7» ni. m. vastagságú, nem fogadhat
magába annyi folyadékot, melyet egy 2 m. m. át
mérőjű hólyag foglal;
3szor hogy a hólyagot, mely csak üres álla
potban és ránezba szedve fér a kabinba és illető
leg alapdarabba, csak egy belső cső segítségével
lehet megtölteni és kifeszitni.
Es most következik a „Résumé.“ Először szá
mot vetek az utolsó Auctorral és azután az Eucyclopædistâk kútforrásaival.
Eugène Simon a Linyphia palpust Pag. 222
igy irja le: P a t t e s - m â c h o i r e s à coxopodites
grands, divergents à leur extrémité où ils s’ élargis
sent et se terminent carrément, angles externes et
internes droits et aigus ;—à organ copulateur tout
à fait globuleux, renfermant un conjoncteur compli
qué et multiple, ses deux premières articles ont la
forme des boules un peu déprimées, son troisième
est plus allongé, droit et conique, autour de lui s’
euroule une piece supplémentaire qui a la forme
d’ un stylet et est fourchue a son extrémité.“ E
rossz leíráshoz melyet, ámbár előttem áll az igazi
Linyphia palpus a maga valóságában, sem egészen
érteni, sem annál fogva leforditni nem birok, egy
még rosszabb rajz csatlakozik; a kalánból t. i. va
lami gyertyalángféle néz ki, a melyből egy villás,
kigyónyelv kiáll s meggyőz arról, hogy az Auctor
Linyphia palpust soha sem is vizsgált és ha még
is — igen rosszúl.
Az Encyclopædistâk „rôle excitateur“ je vizsgá
lataim következtében öszve omlik.
Nem kevésbé a képzelet ama káprázata, mely
helytelen analogiara támaszkodva a coitust igy
irja le : (Dictionnaire universel stb. Pag. 72.) „Az
üldögélő pókok himje felkeresi a nőstényét a háló
ján, de gondja van reá, hogy ne mutatkozzék szem-
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ben vele, hanem a háta megett lesi s a legnagyobb
figyelemmel áll résen várva a kedvező pillanatot.
Ha a nőstény egyet mozdúl, ö hátrál, megint közele
dik hozzá, s ha a nőstény nem támadja meg, utol
jára neki menyen ; ekkor czirogatja, csiklandozza
a pálpusaival, a basa alá nyúlva ingerli, d e m i n d
ez v i l á g o s a n c s a k e l ő j á t é k . A nőstény en
ged utoljára a Ilim szerelmes vágyainak; kissé ol
dalra hagyja magát fordítni s ekkor, ha s s a l egy
m á s n a k f o r d u l v a , m e g e s i k a p á r z á s .“ 18)
És ide foglalom még Menge állítását is, mely
szerint a kalán csörpöl stb.
A rovarok szaporaságuknál fogva sok tojást
raknak, s e tojás sokasága feltételezi a coitus
hosszas tartamát, és ez természetes. Kivételt képez
ne, pld. talán a méh anya, mely Siebold szerint a
spermát egy zacskóba béfogadja s a tojásokat, me
lyeket lerakni akar, közvetlenül a lerakás előtt
akarata szerint hozza érintkezésbe a spermával. De
még ez sincsen kellő praecisioval kimutatva. Hogy
a Coitus annál kényelmesebben történjék az ivar
szervek a rovarok legnagyobb részénél a test végén
találtatnak s egymásba egyesülnek, úgy hogy az
ivarok kényelmetlenség nélkül napokon át marad
hatnak öszveragadva, mi a sok pete terméke
nyítésére szükséges — (egy általam észlelt Linypliia párnál 298 érintést számláltam, s a 8—10
nap múlva megszámlált lerakott tojás 275 volt,
ebből következtethetni, hogy minden sikeres érin
tés egy egy petét termékenyít), és ez is ter
mészetszerű. Látjuk azonban, bogy a pókoknál egy
— egyrészt feladatuknak a természet háztartásában
megfelelő, másrészt ünfentartásukat feltételező szerv,
t. i. a fonal eresztő mirigy — csak azon helyen felel
het meg czéljának, a hol az analógia szerint éppen
az ivarszervet keresnék, mely utóbbi tehát éppen a fo
nal eresztő mirigy okáért vau annyira előre tolva, hogy
a rovarok közönséges módja szerinti coitust lehe
tetlenné teszi. Láttuk mi módon és mily czélszertten segített a természet ezen az akadályon, (de az aka
dály csak az analógiával szemben van, természet
ben nincs!), s a pók testalkatát ismerve a „ventre
à ventre“ állás a legkényelmetlenebb és igy termé
szetellenes is volna. Nem is történik, mert a him
hasán semmi nyilás s üregében semmi penis sem
rejlik. Hogy Treviranust mily analógiák vezették
a „ventre à ventre“ re, nem nehéz lenne kitalálni;
de szükségtelen s azért inkább Menge-vel szá
molok.
Hogy ha a coitus végrehajtásának lényegét,
a mennyiben ez megközelithetö—öszvefoglaljuk, nem
,KJ „Chez les Araignées sédentaires le m âle va trouver
la femelle sur sa toile, en ayant soin do ne jam ais se présen
te r devant elle; m ais il la guette par derrière, épiant avac la
]>lii8 grande attention le m oment favorable. Si la femelle fait
mi mouvement, il recule, se rapproche ensuite, et si la femel
le ne 1’ a pas poursuivi, il finit p a r s’ élancer su r elle ; alors,
avec ses palpes, il la caresse, il la titille ; il 1’ excite en les
passant sous son abdom en; mois to u t cela n 1 est évidemment
qu' un prélude. L a iemelle finit p a r céder aux désirs amou
reux du m âle : elle se laisse ren v erser um peu de côté, e t alors
1’ accoupl n e n t a lieu ventro h ventre!“
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tagadhatjuk, hogy a kéj érzete csak addig tart,
a inig a sperma folyik s a coitus egész actusa
csak e folyás előidézésére czéloz, s az ivar vágya
és igyekezete is e folyás lehetségessé tételére van
irányozva. Erre nézve mind a két ivar érintkezése
szükséges 1S).
A pók him Menge szerint csak „Onaniát“
hajtana végre, és tagadhatatlan hogy a kéjt csak
akkor érezné, a midőn saját kanalával merítene,
s igy a kéj előidézésére a nőstény éppen szükség
telen volna, igen — a him mindannyiszor a men
nyiszer a természet a végrehajtást követelué, a
kalánnal segítene a bajon, ha éppen nőstényre szert
sem teh etn e............ Ézt sem folytatni sem bővebben
commentálni nem akarom s az Ítéletet azokra bizom, a kik
nem csak a lények külsejével - Zoognosiaval—, hanem
a Zoonomival is foglalkoznak lelkiismeretesen ! 1
De még más módon is ad absurdum vezetem én
a famosus „Kalán pártot“. Feltéve de meg nem en
gedve, hogy a spermazacskók a hason nyiluak s
öszvenyomó izmok által vaunak körülvéve, a mint
az utóbbi meg is van — akkor lehetséges, hogy a
him az izmok öszvenyomása által befecskendezheti
a spermát az alátartott kalánba; igen de mi mó
don fogja az átvitelt az Ovariumba eszközölni ?
Két módja van ennek: vagy csak belé önti azon
módon, a mint egy fazékba vizet csörpölünk kalán
nal — ez úgyé absurdum ? — Vagy ismét a kalánban olyan szervezetnek kell rejlenic a melynek
öszvenyomása által a Sperma kiszökik oly módon
mint az ismeretes Kautsuk fecskendőkből a viz —
s ez utóbbi mód plausibilis! Ara de a vizsgálat mást
eredményez — és jobbat, azaz természetest. A ka
lán darab belszervczeténck az a része, melyet alap
darabnak neveztem ( Táb. I 7. e.) úgy mint a töb
bi részlet is a hólyag és spirális cső kivételével —
de még az utóbbinak is a feszítő bordája, kemény
chitin öszveköttctésböl állanak, mint a bogarak paj
zsai, a eo ipso öszve sem nyomhatók. A sperma
hólyag egy hártya, mely rugalmas ugyan és igen
kifeszithetö, de semmi izom rétegeket nem mutat,
melyekből az akaratos vagy ingerből következő öszvenyomásra lehetne következtetni; továbbá a meg
telt hólyag tartaléka— a mint már—mondám a palpus nyele foglalatjához aránytalan nagy; és vég
re pld. az Epeira umbratica £ palpusa oly rövid,
hogy a has alját természetes hosszában teljesség
gel nem éri s mivel hosszabbra nem nyújthatja;
csak úgy érhetné el, ha vagy a palpus alapízülete
vagy a hasnyelecske csuklója kimarjúlna vagy bészakadna.
„De mortuis nil nisi bene.“ Ez még a termé
szettudományban is áll az Auctorokra nézve. Nem
is háborgatom Treviranust s másokat — de Simon
úrnak megmondhatom, hogy könyvének csak egy ere
deti vonása van t. i. az, hogy azt a szép, Iapidaris
L. betűt kitagadta belőle. Az is igaz, hogy erre
joga nem volt, mert bizton állíthatni, hogy az Araneologia mezején Linné óta úgy sem történt más
rl) A halaknál is az egymáshoz valő dürgölüdzés.
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mint „Spcciesmacharei“ és Linné neve szebben il
lik és jogosabban is tartozik sok fajnév mögé, mint
Eugène Simon és sok másé, a kik lehetnek jé Compilatorok és „systematicus jegyzék“ szerkesztők —
de a tudomány fejlesztői bizonyára nem !
És ime látjuk, hogy egy nagy állatsereg leg
fontosabb szervi működése körül e mai napig mily
sötétség uralkodott — látunk még sok más talán
még elhanyagoltabb tért — és látjuk a másik olda
lon az újkor reformcrjeit a kik mind e számta
lan hiányok daczára transmutatiói törvényeket fa
ragnak, évezrekre combinálnak vissza felé, a he
lyett, hogy hamvas fővel bévallanák: „sokat kell
tudnunk a mig megtudjuk mily keveset tudunk“ és
a mi a legfőbb, mindenkor e tudattal lépnének a
természet örök csudás műhelyébe.
Meg vagyok győződve hogy a bim palpusa
alapján helyesebb rendszert építhetnénk, mint a
szemek stb. jellemzésién. A fajok szerinti változa
tosság nagy tért nyitna érdekes tanulmányokra egy
meglehetősen elhanyagolt állatfajra nézve. Engemet
a bim palpus fontosságára Roggenhofer a bécsi cs.
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k. gyűjtemények segédöre figyelmeztetett, de ki
emelte a vizsgálat nehézségét is. És valóban a ne
hézségek nagyok. A palpus vastagsága nem engedi
az erős nagyítást, s ha két üveg lemez közzé szo
rítjuk : megrepedez és elveszti formáit! Nem marad
tehát más mód, mint hogy elszánjuk magunkat; sok
hasonló tárgyat ismételve, minden oldalról és réte
genként vizsgálva is bonczolni. Az igaz, hogy ily
módon egyesült erő sem hozhat egyhamar kielégítő
eredményt: ámde a kő egyes szemekből áll — csak
azután épül a ház! Ne restcljük tehát szemenként
gyűjteni az anyagot egy tartós épület számára.
A tárgy érdekessége s már jelenleg is nagy
készletem arra ösztönöznek, hogy a pókok ivari
működéseire nézve észleleteimet folytassam s közre
adjam.
Kijelentem egyszersmind, hogy ebben az eset
ben is csak hazánk pók faunáját óhajtóm tanulmá
nyozni, s azonkívül bizonyos, nem csak az ivari
szervekre, hanem az egyes fajok sajátságaira átalában vonatkozó észleleteket szóval és képben év
könyveink lapjain tüzetesen megismertetni.
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ÁLLATTAM KÖZLÉSEK.
Az 1866 augusztus 24-cn tartott térin. tud. szaksvűlcsen olvasta
HERMAN OTTÓ,
érd. muz. egyl. conservator.

II.
Évkönyveink harmadik kötetének második fü
zetében megkezdett állattani közléseket folytatva,
bálor vagyok ügy az 1865-ik mint a folyó év e
rovatba tartozó nevezetesebb jelenségeit tárgyalni.
A chronologikus rendhez alkalmazkodva, meg
kezdem az 1865-ki tavaszi madár vonulással, a
mint ezt sok egyéb teendőim mellett s egy oly he
lyiségben követhettem, a mely a fö vonulás útja
itól messze esik.
Az elébbi közlésben előadám, hogy a sere
gély, Február másodikán jelent meg először, öt,
hat főnyi csoportban a nyirkos réteken barangolva.
Február 15-kén Motacilla alba (az elébbi közlés
szerint valószínűleg áttelelt; határozottan vo
nulva alább található.)
Márczius l-jén Emberiza schoeniclus, mely itt telel,
párosán oszlik.
Márczius 9 kén Strix brachyotus, párosán.
Márczius 12-kéu Vanellus cristatus,
Scolopax gallinula,
Columba oenas,
Anas querquedula, megjöttek.
Márczius 15-kén Milvus ater mutatkozik,
Fringilla ccelebs megszólal.
Márczius 25-kén Sturnus varius nagy seregben,
Columba oenas szintén úgy;
Buteo communis!
.
Sylvia rufa
j megjöttek.
Motacilla alba tömegesen a pocsolyák szé
lein.
Sylvia sibillatrix jelentkezik
Márczius 28-án Upupa epops, magánosán megje
lenik.
Márczius 31-kén Sylvia fitis, megszólal;
Upupa epops, párosán;
Turdus viscivorus szól;
A nagy hó esés folytán sok rovar a pocso
lyákra került, a hol az öszvesereglett s tovább vo
nulását felfüggesztett Motacilla alba hevesen vadászsza.
Fringilla montifringilla ismét a vögyben lát
ható.
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Április 3-kán Scolopax rusticola,
„
gallinago.
Falco subbutco,
Totanus glottis megjöttek.
Április 4-kén Ciconia alba 200 főnyi társaságban
a Szamosfalvi tavaknál megpihen s éjjel to
vább vonúl.
Anas crecca, querquedula, bosebas elegyesen
a tavakon.
Hirundo urbica először mutatkozik.
Április 7-kén Yunx torquilla megjött, úgy szintén
Turdus iliacus.
Sylvia rubecula, mely néha áttelel: megszólal.
Strix uralensis a kerek erdőben mutatkozik.
Április 10-kén Strix brachyotus három tojáson költ.
Április 14 kén Hirundo rustica először látható.
Április 17-kén Cucculus canorus a kertekben mu
tatkozik.
Április 18-kán Otis tarda
gyönyörű tavaszi mez
ben a mező bogáti határról beküldetik.
Április 23-kán Ardea cinerea a Kajántó feletti töl
gyesben csoportosan fészkel;
Turdus musicus öt tojáson költ;
Cucculus canorus szól.
Április 24 kén Sylvia atricapilla megszólal
„ philomela némán a kertekben.
Április 26-kán Falco tinnunculus a muzeum kert
fenyvesében egy elhagyott szarka fészekbe
egy tojást rakott le.
Május l-jén Coracias garrula átvonúl.
Május 2-kán Oriolus galbula megjött.
Május 5-kén Lanius minor megjelenik és párokra
oszlik.
Május 11 kén Perdix cothurnixí
,
Crex pratensis I megjöttek.
Május 14-kén Gallinulla chloropus mutatkozik;
Charadius minor |
,
Lanius collurio I mej ötte^.
Májns 20-kán Falco rufipes először észleltetett.
E rendetlen, szakadozott vonúlás hű képét
viseli, az 1865-ki tavasz rendetlen időjárásának.
Nevezetes jelenség az, hogy a házi fecske
megelőzé a füstfecskét, és hogy a fecskék átalában,
k
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néhány év óta itt Kolozsvárit is oly csekély szám
mal jönnek elei, hogy e körülmény olyanoknak is
feltűnik, a kik legkevésbé sem szoktak érdeklődni
az OrnÍ8 jelenségei iránt. A városban 20—30 pár
nál alig költött több s az őszi gyülekezés, mely
rendesen a muzeum épületén szokott történni, alig
150—200 főt csöditett ősz ve.
Az 1865-dik év egyéb nevezetesebb jelensé
gei a következők:
Ibis falcinellus Augusztus 23-kán a Nagy-Ka
pus melletti nagy réten, közel az országúthoz mu
tatkozott.
Ardea mgretta </ Apabida közelében a Sza
mos partján, Novomber 25-kén lövetett.
E madár ritkán jelenik meg Erdélyben s az
a körülmény, hogy ily későn fordult elő abban ta
lálja megfejtését, hogy bal lábának szárcsontja egy
korábbi lövés által ketté töretett, de elejtésekor
már a kigyógyúláshoz közeledett. A két csont vég
öszveforadása sajátságosán ugyan de tökéletesen
történt meg, úgy t. i. hogy az alsó töredék a fel
sőben rézsutosan keresztbe forrot, s a felső töredék
a forradáson túl egy negyed büvelyknyire kiállott,
mi által a láb l ’/2 hüvelykkel rövidebb lett. Tol
lazatában igen kopott, különben jeles nagyságú
példány.
Az emlősük közzlil csak egyet kívánok meg
említeni :
Rhiuolophus bypposideros, Bechst: (hippocrepis Herm.) Kisscbb patkó orrú denevér:
A Rhiuolophus mind a két faja u. m. Itb. ferrum equiuum Buff: és a fennebbi Erdélyben ho
nos ; Rh. ferrum equinum nem éppen gyakori, de
mégis több helyről ismeretes; Rli: bypposideros
ellenben mindenütt igen ritka s Erdélyben eddig
csak egyszer találtatott, még pedig Stctter F. W.
által Déva mellett. A muzeum gyűjteményébe so
rozott példáuyt 1865. October hó vége felé a Görgéuy Szt.-Imrei várrom alatt található kavics göd
rökben fogtam. E gödrök kürtő forma folytatásai
ban, melyek a rom alapfaláig érnek, a legszorgalmatasabb keresés daczára sem találhattam több
akár e fajbéli akár más denevéreket.
Cuvier „Rcgne animal“-jában e denevér szí
nét átalánosan szürkének módja; Bielz E. A. el
lenben (lásd „Fauna dér Wirbclthire Siebenbürgens“)
hátát vcrese8-szUrkc-barnának hasát pedig sárgásszürkének állítja.
Példányom hátán szép sötét — hasan szép vi
lágos szürke; meglehet, hogy ez az évszaki mez
különbsége, mert egyéb jellemző jegyeire nézve,
az illető leírásokkal megegyzik.
E denevér új termőhelyének megjelölbetését
egyleti elnök Gr. Mikó Imre ö Excellentiája szokott
kegyességének köszönöm, a ki a hires Görgényi
medve vadászatokra oly végből küldött ki, hogy
az emlősök gyűjteménye számára medvét szerez
zck. Oly helyen, a hol némely idény lefolyása
alatt húsz darab is megkerül, természetes, hogy
hasztalan nem jártam, 8 egy két éves him medve
ez idő szerint a gyűjteményben áll, daczára annak,
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hogy az 1865-ki idény a legroszabbak közé tar
tozik. A hó t. i. kimaradván, a medvék részint a
havasokon maradtak s azok, a melyek a szálas
erdőt meglátogatták nyughatatlanúl barangoltak ide
s tova. Ehhez járult még az is, hogy a vadásztér
roppant kiterjedésű, oly annyira, hogy kétszáz em
ber sem állhatja el kellően a vad minden útját.
A kutya, az emberiség e legtökéletesebb hóditmánya talán sehol sem tünteti ki annyira —
mondhatom: vitézségét, mint éppen a bozontos és
hatalmas medve vadászatán s a minő szívós az
üldözésben, olyan határozott és vakmerő a táma
dásban ; az aránytalan nagy állatt hatalmas vágá
sai látszólag csak arra valók, hogy tüzét növeljék
s a görgényi kopók között láttam veteránust, a
melynek szemét a medve ütötte ki s azonkívül
fején hatalmas forradások tanúskodtak a medve
köröm élességéről, mindazonáltal a derék állat alig
várta a pillanatot hogy a talpasba beleköthessen.
E kis eltérés után áttérek egyéb észleleteim
re, a melyek magában az ős erdőben nem lehet
tek terjedelmesek, miután a vadászati fegyelem
szigorúan kezeltetik.
Az ős erdő benyomása, kiváltképpen oly
szemlélőre, a ki leginkább lakott helyek közelében,
vagy átalábnn oly helyiségekben szokott mozogni,
a hol az állatvilág csoportosan és változatosan je 
lentkezik — mindig nagyszerű s a mig az ős lomb
erdő óriási, magosán sima faderckaival s határo
zottan magasba törő és változatos korona ágaival
egyszerűen csodálatra gerjeszt, addig az ős fenyves
komor, örök sötét, mélyen lenyomuló színezetével
s kihalt talajával meglepő és nyomasztó hatást idéz
elő, mely annyira meghat, hogy a körülményekbe
való belétalálás a lehangoló nagyszerű hatás befo
lyása alatt, egy ideig felfiigesztethetik. így járt
Bmipland a midőn a nagy Humboldt társaságában
az első ős fenyvest szemlélte!
A Görgény körüli erdőségnek az a része, a
hol a vadászat állott, majdnem kizárólagosan sugár
bükkfákból áll 8 télben, a fák ritka állásánál fog
va, meszire bélátható, világos; itt ott némi gyér
és clsatnyúlt sarjadékot is láthatni. Az igazán né
ma csend megható. Messze haladva egy madár
sem vigasztal meg jelenlétével s October végével,
a csípős derek a rovarvilágot is behajtják a rejtekbe csak a mindenütt található, örökös mozgás
ban élő zacskós pók (Lycosa saccata) élénkíti né
mileg még most is a lépések alatt behorpadozó
mély, száraz levél szőnyeget.
Óriási, szél kiforgatta, vagy a vénség folytán
eldőlt, haszontalan enyészetre kárhozott fa dere
kak nagy mennyiségben hevernek szerte, s elváló
kérgök igen is kecsegteti az örökké kincsvágyó
Entomologust. Csak az a baj, hogy a lehasogatott
kéreg recseg s könnyen elriaszthatja a talán köze
ledő vadat — de a csáb nagy s utóljára is, egy
óvatos körültekintés után, nehogy telivér-vadász
szomszédunk észrevegye bizony csak lehasitottam
egy darabkát s a régen keresett Nemastoma tristis, megvallom oly örömmel árasztott el, hogy a
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legszebb medve bátran elmehetett vólna mellettem.
A medve azonban nem jött s én bé is láttam,
hogy tulajdonképpen ott állok a merre a medvék
nem igen járnak, következetesen neki feküdtem
tehát a kéreghasogatásnak. Az ily módon gyűjtött
pókokat későbben a rendes rovatban közölni el
nem mulasztom s megjegyzem, hogy bogarak közziil egy Carabus auratus kivételével semmit sem ta
láltam.
A hajtás végével néhány kopó hozzám is ve
tődött s pár lépésnyire tőlem egy régen ismert zaj
Utödött fülembe; a császármadár (Tetrao bonasia)
galyra ült.
A hajtásnak és napnak vége lévén s a hal
lott fegyverdörgésböl és távol zajból következtetvén,
hogy a medve elesett, bennem is felébredt az öldöklési hajlam, a melynek következménye a lett,
hogy golyóm kegyetlenül eltiporta a szegény ma
darat.
Egy más, vágások közelében történt hajtás
ban egy pár madarat még is láttam : a szajkót
(Garrulus glandarius), mocsár és szénczinkét (Pa
rus palustris et major), sőt egy fekete rigót is. A
gyakran át meg át lábolt patakok mellett madarat
nem láttam s az ilyen helyen előfordulni szokott
vizi rigót sehol som találtam.
Szász Régennel szemben Görgény felé a
völgybe kanyaródva, csakhamar egy fensikszerü
magaslatra érünk, a melyen helyenkint, odvas vén
tölgyek állanak, itt az Omis meglehetősen eleven
volt s habár szives házi gazdám: Gr. Teleki Ká
roly négyes fogaton s more patrio sebesen vitt
Sárpatakra, még is a következő fajokat jegyzém
tárczámba:
ISutco lagopus, Falco nistis, tinnnnculus Corvus cornix, monedula, pica, Garrulus glandárius,
Picus viridis, major, canus Loxia coccothraustcs,
Fringilla coclcbs, cannabina, Emberiza citrinella
Alanda arvensis, Motacilla alba ; Parus major, pa
lustris, caudatus, Sturnus varius, Turdus merula,
viscivorus, Troglodytes punctatus, Sylvia rubecula,
rufa és még egy Hirnndo rustica a mely bizonyo
san elkésett.
A Maros völgyén s e fennsíkon különben
korántsem járt oly zord idő mint a havas tövében.
A mi leginkább meglepett, a volt, hogy Gör
gény városka utszáján végig folydogáló patakcsa
partján és kövein a kedves havasi billegény (Mo
tacilla sulfurea) teljes bizalommal járt tápláléka
után.
Sárpatakon még sárga rigó (Turdus musicus)
Anthus aipiaticus és vándor sólyom (Falco pereg
rinus) fordult elő.
Átmegyek már most az 18G6-ki év nevezete
sebb jelenségeire :
Bokros eifoglalkozásom okozá, hogy a tava
szi vonulást nem észlclhetém, s nagy időközökben
tett néhány délutáni sétáim eredménye nem tükröz
heti vissza a vonulás képét, ezt pedig már azért
is sajnálom, mert e tavasz igen korán kezdődött s
i Kolozsvár körnvékét még az Orbán napi majdnem

országos fagy is megkimélé, mely körülmény bi
zonyosan sok érdekes vendéget téríthetett ide a
mint azt alább két példával meg is bizonyithatom.
Ugyanazon fajok a múlt évhez képest sok
kal korábban érkeztek.
így az éjszaki kis sólyom (F. sesalon) Ja
nuár végével Ö8zvetalálkozott a seregélylyel.
A vércse Februarius 17-kén már párosán re
pült. Februárias 27-ke már pillangót csalt ki: az
áttelelt VaneBsa urtica)-t s egy czinegc társaságból
egy egyes Regulus ignicapillus Br. került birto
kunkba.
A bibicz Márczius 6-kán tehát hat nappal
korábban érkezett meg s ugyan e napon Sylvia
rufa hívogatott.
Márczius 22-kén a gólya átvonult (1865-ben
Április 4-kén), ugyan e hó 23 kán a Szamosfalvi
mocsáron Charadrius auratus jelent meg, mig a
Szt.-Gyürgyi oldalon Daru (Grus cinerea) piheut.
A házi fecske ugyanazon a napon érkezett
mint a múlt évben, (Április 4 kén) ugyanekkor a
kakuk is, tehát 13 nappal korábban mint 1865-ben.
A rendkívüli, ritka vendégek közzé a küvctkzöket sorozom:
A n a s a c u t a , L. Április 4-kéa a szamosfal
vi sós tókon tartózkodott s egy szép c7 a múze
umba került.
Sterna leucopareja, Natt:
melyet
helybeli kereskedő Faltér Péter ur a múzeumnak
átengedett, egy nagy számú, több fajból álló Ster
na sereggel jelent meg Május 26-kán és 27 kén,
tehát az Orbán hozta fagy által ide szorítva.
Ugyan e seregből megkerült még más pél
dány, ezek között egy S t e r n a I e u c o p t e r a és
három S t e r n a n i g r a . A Sterna nemzék megje
lenése Kolozsvár környékén a ritkább esetek köz
zé tartozik, s az előttem ismeretesekben mindég
Sterna nigra szokott mutatkozni, igy pld. az 1864 ki
nyári nagy esőzések alkalmából is ez utóbbi faj
jelent meg. A Sterna leucopareja tökéletesen talál
Brchtn leírásaival (Lehrbuch ger Nat. Gesch. aller
europäischen Vögel 1824 és Beiträge zur Vögel
kunde 1822, III. kötet)
A r d e a n y c t i c o r a x L. Vakvarjú, mely ed
dig nem észleltetek a Sternákkal egy időben ér
kezett ide.
C y p s e l u s a p u s 111 £ Kazári fecske Má
jus 26 kán egy hóit, de egészen ép példány egy
városbeli kertben találtatott s a múzeumba került;
valószínű hogy az e napon dühöngött hideg szél
áldozata lett.
A kazári fecske Kolozsvárit ismeretlen madár
s Bielz szerint csak a sík régi, odvas tölgyeseit
lakja hazánkban (Erdélyben).
Faunájánjik 99-ik lapján megjegyzi Bielz
(vagy Stettcr V), hogy nem éppen lehetetlen, misze
rint a mi eredeti kazári fecskénk (Waldschwalbe)
nem azonos a nyűgöt európai tornyokon s romo
kon lakó kazári fecskével s e gyauitás erösitésérc
felhozza az eltérő életmódot.
Föltéve, hogy a Kolozsvárit talált példány
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erdélyi eredetű, nem késtem azt azokkal a példá szakemberek által hazánkban megszereztetett, csak
nyokkal öszvebasonlitani, a melyek az én Diós hogy eddig mindég a külföldre lön küldve. így
győri gyűjteményemmel a múzeumba jöttek s a Ornithologus hazánkfia Gróf Lázár Kálmán már
híres Diósgyőri vár romjaiból valók. Azonkívül több Ízben kapott példányokat, többek között egy
ismerem e fecskét Bcszterczebánya tájáról és leg tökéletes kifejlödésü himet 1861 ben még pedig
inkább Dalmátiában való tartózkodásomból, a hol a Yajdejéi határról, holott e madár rendes tartózko
a félig romban heverő tengerszéli városokban s dási helye a legmagasabb bérez.
leginkább Ragusában, roppant sokaságban fészkel
A jelen példányt Mialovics György úr lőtte
a kizárólagosan faragott köböl épült házak falaiban le egy szikláról Radna mellett. A bajos közleke
meghagyott, négyszegletes lyukakban. E különböző dés, mely csak 8 nap múlva bírta a példányt a
helyiségekből való kazári fecskék nagyságra néz múzeumba szállítani, gondoskodott arról, hogy feje
ve különbségeket nem mutatnak, a tagok aránya a Júniusi forróságban rothadásnak indult: 8 igy
megegyező s csak a színezetben találok némi igen hibás.
csekély eltérést. Az erdélyi kimet a Diósgyőrivel
A madár félig meddig megnyúzva érkezvén,
öszvehasonlitva azt találom, hogy a hát tollak nemét csak a meglevő ázsiai hímmel való öszveha
bronsz zománcza az utóbbinál valamivel élénkebb, sonlitás segítségével határozhatám meg, mely sze
úgy szintén határozottabb az a kékes zöldes és rint tojó. Hossza 3 láb 10 hüvelyk, szárnyaló széles
violaszinü zoináucz is a mely az öszvetett szárny sége 8 láb 6 hüvelyk; csőre világos szara szinti,
toliszélein tapasztalható; az erdélyi hímnél az áta- karmai kékesek, szeme szine nem volt kivehető.
lános szin kormosabb s a szennyes fehér állfólt Serte szakálla rövid, barnafekete, feje, nyaka és
alábbra terjedve egyszersmind batározattabban válik torka sötét barnafekete, a rövidebb, hegyes torok
el a szomszéd szintöl. Habár e két öszvebasonli- tollak némelyike, úgy a homlokon állók is, vi
tott f/ ugyanazon évszakban lövetett, e csekély el lágos szennyes barnák, fekete szárral; melle, hasa
téréseket keveslem egy új faj felállítására, de még szennyes agyagsárgás, sötétebb elmosott foltokkal,
az életmód (helyesebben: tartózkodás) különbsé lábszárai a karmokig tollasok s tollazatuk a hasé
ge sem lehet döntő, miután a magyar felföld em- hoz hasonló sziuü; háta fehér-barna t irka zolitett helyén, e fecskéknek egy része a tornyokon, máncz nélkül; a szárny első rendű kormánytollai
fallyukakban, a másik része igen lapos, pld. eme baroafeketék, a fehér tollszár körül libaszürkén
béfutva, a többi szárnytollak barnák, itt ott szürke
letbeli, kiálló árnyékszékek fedelei alatt fészkelt.
Boncztam öszvehasonlitás s a tojások minő lehelettel; a hosszú, ék forma fark, szenynyes sár
sége e kérdést végképpen eldöntheti, a mit én gásfehér szegélylyel, különben barnafeketc, libaszürke lehelettel — végén a sziklákra való feltá
azonban jelenleg nem tehetek.
Julius 21-kén a kolozsvári várostó felett is masztás következtében kopott. E leírásból kitűnik,
mét egy pár kazári fecskét láttam, mely csakha hogy a példány fiatal 9 .
C a r b o c o r m o r a n u s , Mey. Bielz szerint
mar eltűnt; Augusztus 2-kán pedig a monostori töl
folyóinkon
olykor téli vonúlása közben szokott
gyes közelében egy hét tagú társaság repkedett
rövid ideig. E jelenséget úgy vélem megmagyaráz megjelenni. Junius 24-kén kaptam egy vén 9 Felhatni, hogy a mint ezt több jeles Auctornál hitele vintzröl, Julius 24 kén pedig egy hat tagból álló
sen feljegyezve találhatni — a madarak azokon a család jelent meg Kolozsvár mellett, melyből kettő
helyeken meg szoktak fordúlni, a hová rendkívü lelövetett.
A q u i l a a l b i c i l l a Br. (Haliaetos albicilli események folytán egyszer másszor szorittattak.
la,
Sav).
Julius 27-kén jelent meg az úgynevezett
S z a k á l l a s saskeselyü Gypaetos
„Postaberek“,
Szamos melletti ligetben s azóta egy
b a r b a t n s (Bielz szerint honi tájneve: Zergepár mindég ott tartózkodik.
sas?) ').
E madár a kolozsvári vadászok előtt igen
E nevezetes ragadozó ez idő szerint Europaismeretes,
s állítólag azelőtt is mindég ugyanazon
szerte a nagy ritkaságok közzé tartozik, és legin
kább a Pyrenmákon, az olasz havasokon, Görög a helyen szokott tartózkodni, rendkívüli avatossáhonban s a Kárpátokon találtatik még. A jeles gával eddig kikerülte az élete után való törek
honi példány tudtom szerint az első, a mely egy véseket.
M o t a c i l l a s u l f u r e a , B e c b s t . (havasi
hazai intézetbe került, miután a pesti nemz. mú
zeumban találtató, úgy szintén az is, a melyet Ve- billegény, Gr. Lázár Kálmán szerint). Julius 27-kén
lics Károly hazánkfia múzeumunknak átadott, Ázsi reggel nagy meglepetésemre a muzeumkerti nagy
ából származnak 2). De korántsem az első, a mely tónak csurgó csatornyájan megpillantani ezt az, e
helyre sehogy sem illő, külömben már hazámbcli
ismerősemet. A fegyverért futva s visszatérve már
l) A zerge névnek Krdélyben »tatában nincsen cnrrencsak hült helyét lelém; béjegyzém tehát naplómba
tiája s országszerte „V adkecske“ a neve.
’) A Velics Károly úr példánya egy fejlett hím s tö k é  de nem tudtam megnyugodni, igen bántott az
letesen megegyezik a Dr. F ritsch Antal által (Naturgeschichte
a kérdés: váljon nem tévedtem é, nem láttam é M.
der Vögel Kuropas Prag 1864 1. H eítj szerkesztett leírással;
flavát, a mely Kolozsvár környékén gyakori ? —
megjegyzem azonban, hogy Fritsch ú r a Gypaetos leirásnál
Azonnal elindúltam a Szamos felé, remélve, hogy
kettőt kifelejtett, t. i. a m értéket (a m elyre müvében nagy
madaramat ott kapom — de fáradságom füstbe ment.
súlyt fektetett^ és a hát tollak gyönyörű violaszinü zomanczát.
7
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Béjártam a környék minden helyét, a hol a helyi
ség csak némileg alkalmasnak tetszett, de siker
nélkül, mig Augusztus 10-kén ismét a csörgőnél
akadtam reá s szerencsésen el is ejtettem. A példány
egy idei fióka
vólt s megvallom: nem foghat
tam meg, hogy hogyan és honnan kerülhetett a
város közepébe, mert bizonyosan tudtam, hogy a
Szamos mellett, vagy az alkalmatosai)!) Békás pa
taknál sem télben sem nyárban nem fordái elé.
September második felében azonban kiküldém a
felügyelőt az úgynevezett „Házsongárdba“, legin
kább az éppen csoportosuló Sylviákat ajánlva figyel
mébe ; csakhamar egy Motacilla sulfureaval tért
vissza, jelentvén, hogy az úgynevezett czigányárokban egy egész család tanyázik. Ez az árok, a
feleki oldalon fekvő Házsongárdi kert-tömkeleget
mélyen hasítja ketté, s csak essös időben megára
dó, rendesen csak stagnáló, néhány forrásból ere
dő vize a külső szénútszában a canalisatio czéljait
mozdítja elé; különben igen buja növényzetével,
kristályos vizmedenczéivel s a dagadozó moha sző
nyeggel gazdagon ellepett sajátságos feleki po
rondgömbökkel, madarunknak igen alkalmatos ta
nyája.
Hogy e madár itt fészkel, abba kétség nem
lehet, úgy abban sem, hogy télire elvonúl, mert
jelenleg már nem találhatni.
O e d i c n e m u s c r e p i t a n s T c m . Sep
tember 23-kán egy csavargó karvaly felvert egyet
a Puszta Szent Miklós mellett a Szamos bal part
ján elterülő rétről, a honnan késő estig Szamosfalváig üldöztem, a nélkül hogy elejthettem volna, s a
következő napon tovább vonult.
C y g n u s m u s i c u s , Be c h s t .
November
3-kán béküldetett Somkerékröl, mocsáros helyen
elejtő Gr. Kornis Gábor.
A madarak körüli észleletcimet nem zárhatom
bé a nélkül, hogy rendszeres honi jegyzékeinket és
dolgozatainkat ne érintsem egy pár szóval, mint a
melyek itt ott egy kis megrovást is elviselnek.
A Sterua leucoparcja-t nem találván a Bielz
Faunájában, azt hittem, hogy hazánk Faunáját sza
poríthatom, és ezt annyival inkább hittem, miután
a Gr. Lázár Kálmánnak ide vágó, a term. tud. szebeni egylet kiadványaiban közrebocsátott adataiban
és jegyzeteiben sem fordúlt elé. Ugyan e szerző
nek, évkönyveink második kötetének első füzetében
(1862) közre adott rendszeres jegyzéke pótlékjában
megtaláltam a mit kerestem Hydrochelion leucopareja Bp. név alatt, evvel azonban — tekintettel ar
ra, hogy az állatok elterjedésének tanúlmányozása
előttem igen fontosnak tetszik — nem érhettem bé
s kiváncsi vóltam e madár eddig ismert erdélyi
termőhelyét megtudni. E végből elolvastam mindent
a mi csak kezem ügyébe esett s erdélyi madarak
ra vonatkozott, igy a term. tud szebeni egylet
öszves kiadványait is, mig végre ezekben megta
láltam azt a jegyzetet, melyet Csató János hazánk
fia ugyanazon egylet 1862-ki kiadványának 11-dik
számában közzé tett s mely szerint a kérdéses
k
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madár Buda Adám ur által Oláh-Brettyén talál
tatott.
E következetes olvasás közben két megjegy
zésre találtam okot, a mely megjegyzéseket pedig
bátor vagyok itt közrebocsátani.
1. A szebeni egylet 1859 ki kiadványában
Gr. Láz;r Kálmán közzé tesz néhány, az erdélyi
madártanra, tekintettel az erdélyi fajokra, vonatko
zó jegyzeteket (Kurze Beiträge zur Ornithologie
Siebenbürgens), melyekben azokat a fajokat sorolja
elő, a melyek Bielz előtt, Faunája kiadásakor még
ismeretlenek vóltak. E jegyzetek hatodik pontja
alatt kövér nyomtatásban díszük: „Charadrius morinellus, von Csató bei Koncza gesammelte — Az
1864-ki kiadványban ellenben megint azt találjuk,
hogy Bielz E. A úr ugyan e Charadriust Erdély
számára újra felfedezi és az optima forma kedvé
ért le is Írja; hogy miért? azt nein tudora; annál
kevésbé, mivel az illető két kiadványt Bielz úr
maga szerkesztette s az öszves kiadványok csekély
terjedelménél fogva a tévedés bajos, jelesen olyan
körben, a melyben a „felfedezési'1 prioritás iránt
igen finom érzék nyilatkozik, lteménylem, hogy
Gr. Lázár Kálmán és Csató János urak nem veendik rósz néven, hogy könnyű szerrel lándzsát
törtem prioritásuk mellett.
2. Felöltőt! továbbá egy bizonyos ömlengő
kedélyesség, mely saját érdekében megfeledkezik
olykor a régen megbizonyitott dolgokról is. Efféle
ömlengések pompásan illenek — szerény vélemé
nyem szerint — szokásos tölteléknek a napilapok
vastag vouala alá, de egy tudományos egylet év
könyvébe talán nem! ?
Stetter F. W. a kinek érdemeit az erdélyi
Ornis kutatása körül tisztelettel elismerem — az
1864 ki kiadványban: „Erinnerungen, Beobachtun
gen und Betrachtungen über das Leben, den Zug
und das Streichen der Vögel“ czim alatt, hattyúdalszerü, tökéletesen individuális bényomásokból
folyó, de a tudományt egy betűvel sem öregbítő
reminiscentiakat közöl, a melyeknek foglalatja már
száz helyen százszor elzengett. Szeretném tudni,
hogy mi köze a tudománynak pld. avval, hogy
Stetter urat megverték a miért hogy fecskét lőtt?
Megesett a máson is, s engemet is megszorítottak
egy gólyáért, de eszem ágába se jutott, hogy én
ezt tudományos martyromságra felhasználjam: fel
hagytam a hasznos madarak lövésével — tegyék ezt
mások is és szent a békesség!
Ömlengései folyamábán azonban Stetter úr
azt is megemlíti, hogy 1851-ben a Corvus caryocatactes (havasi szajkó v. csöntör) a tokaji szőlőkben
jelent meg s azt állítja, hogy még soha sem hal
lotta, hogy ez a madár seregesen oly messzire
elbarangolna a bérczekröl. Ez aztán igazán fur
csa állítás, — de nem az, hogy a csöntör meg
jelent, mert jól tudom, hogy nem csak a to
kaji hegységet, de az egész BUkköt is ellepte,
hanem az, hogy vonúlásai Stetter úr előtt is
meretlenek. Brehm „Beiträge zur Vogelkunde, II.
Bd. 1822“ pag. 565 körülményesen emlékezik
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arról, hogy e madár 1814 és 1821-ben egész Né
metországot barangolta át meg át.
Pag. 720 és 727 az 1821-ki vonúlásra nézve
még bővebb adatokat találunk és pag. 732 Brehm
e madarat egyenesen a barangolók (zigeuncrartig)
sorába helyezi el. Brehm apót pedig Stetter úr, ré
gi Ornithologus létére bizony megtisztelhette vólna
úgy a hogy megérdemli, mert, hogy müveit nem
ismerné, azt én nem hihetem.

Ichthyologicus adat.
P e t r o m y z o n P l a n e r i Bl o c h . (Orsó vagy
kígyó hal). Szájnyílása nagyobb a fejnél, számos
narancssárga foggal ellátva; két öszvefolyó hátúszárnnyal; mind a két óldalon hét kopótyúnyilás;
háta kékes-zöldes, basa fehér; hossza 8—10 hü
velyk b. m. A már Bielz Faunájába foglalt P. fluviatilisnak kissebb fajrokona 3) s Erdély Faunájá
ban új.
E halat Ürmösy Sámuel úr hozta a Jára pa
takából a hesdáti havasról, a melyben állítólag;
roppant sokaságban találhatni. BékUldö szerint Er
dély keleti havasaiban, illetőleg Gyergyóban az
úgynevezett Topliczá havas vizeiben még nagyobb
számban fordúl elé s a pisztrángokat pusztítja.

Nycteribia 3) Frauenfeldii Kolenati.
E ritka élödi a denevérek kizárólagos tulaj-*4
s) Bielz, F auna pag 184 e hal elöj3vetőiét csak sejtette.
4) v v t — éj, ¡¡tota— élni; (n n ttifi-fito s = éjjel élő, innen:
Nycterobla L.J rendszeres elhelyezése szerint a D iptera cproboscidea pupiptfra közzé tartozik fte h á t: szip nélküli, bábokat
szülő légy.j
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dona. Kolenati tudor és tanár a cs. k. állat és nö
vénytani bécsi társulat 1856-ki évkönyvében ismer
tette először. A ritka állat szárnyatlan és első pil
lanatra igen hasonlít egy kis pókhoz, melytől azon
ban rögtön megkülönbözteti az, hogy csak hat lá
ba vagyon.
A felfedező e legyet mindég csak a nagy
denevéren (Vespertilio murinus) nevezetesen azokon
a példányokon találta, a melyek barlangokban tar
tózkodtak.
A muzeum birtokába került bimet ugyan e
denevér faj egy példányán találtam, melyet Schuszter Károly elemi tannió úr meghatározás és meg
vizsgálás végett hozzám küldeni szíveskedett; meg
került e denevér magában a városban (Május lö-kén
1866) nevezetes körülmény az is, hogy a fiú, a
ki e denevért fogta azt is megjegyezte, hogy „tele
vólt pókokkal“ a melyek bizonyosan csupa Nycteribiak lehettek.
Leírását illetve az idézett évkönyvekre uta
lok, a hol az I-sö táblán egy nagyított sikerült rajz
is található.
Miután évkönyveink egyes füzetei remélhető
leg évenként rendesen fognak megjelenni, bátor
vóltam ezen, már az Augusztusi term. tud. szakgyülésen előadott közléseimet az év végéig foly
tatni s azt hiszem, hogy ezáltal a rovat rendes
kezelése nyert. Az állatok elterjedése hazánk kü
lönböző vidékein (ha t. i. a beküldések ezentúl is
folytattalak) s Kolozsvár Faunájának megismer
tetése a mennyire ez tőlem telik-e rovat czélja
ezentúl is.
Kolozsvárt December 15-kén 1866.
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A REGI MAGYAR SULYMERTEK.
ADALÉKAHAZAI PÉNZVERÉS TÖRTÉNELMÉHEZ.
Olvasta az 1867 febr. 11-Kén tartott tud. ülésen
FINÁLY HENRIK,
j

a régiség és érem tár őre.

A régészet segédtudományai közt tán egy
sincs, a melynek lényeges fontosságát oly későre
kezdték átlátni, mint a metrologia, azaz, az ókori
mértékek ismerete és tudománya. Nem akarom
hoszszasan vitatni e tünemény okait, mint tény
azonban kétségen kívül oka lett annak, hogy a
reá vonatkozó biztos adatok kellő figyelemben
nem részesülvén, akkor, a mikor kezdték volna ez
adatok értékét fontosságához képest illően méltá
nyolni, nagyobb része el volt veszve, és a tudo
mányos vizsgálat kénytelenült kerülő átakon és
néha meglehetősen bonyolódott combinatiók és me
rész következtetések segélyével, nagy bajjal jutni
oly eredményhez, a melyet egyszerű mérés által
egyszerre meg lehetett vala találni, ha a reá vonat
kozó adatok a magok eredeti minőségében és biz
tosan meghatározva meglettek volna.
Ám de még ha meglehetős nagy számmal és
minden megkivántató határozottsággal léteznek is
adatok, másfelől még egy nagy nehézség mutat
kozik a régi mértékek meghatározásánál, az t. i.
hogy úgy szólván legkisebb fogalmunk sincs róla,
hogy a régiek mekkora pontossággal mértek, és
mily határig fordítottak gondot a mérésre használt
mértékek készítésére, abban a tekintetben, hogy
az egynevü egységek valóban egyenlők legyenek
is. Nem szenvedhet ugyan kétséget, hogy, úgy
mint ma is, a régi időben különböző mérésekre
nem fordítottak egyenlő figyelmet, és valamint ma
nagy különbség van pontosságra nézve a között a
mérés közt, a melylyel az ács meghatározza a
kifaragott gerenda vastagságát, és a között, a
melylyel a természettani vizsgálódásoknál, például,
a másodperczeket ütő inga hoszszát mérik, éppen
--------------------------------------------------------------------------------------
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úgy nem lehet feltenni, hogy a régi korban min
denféle mérést egyenlő aggodalmas pontossággal
végeztek volna.
E különbség aztán meg is látszik a használt
mértékeken is. Nem csak hogy pl. az ács 3 lábnyi u. n. hüvelykméröje (czolstok), már rá nézve
is, tetemesen különbözik a mathematikai és physikai múzeumokban használt mértékektől, a meny
nyiben névszerint az egyes egységeket elválasztó
vonalok a fából készített közönséges mértékeken
többnyire ’/íoo hüvelyknyi szélességnél, ha nem
vastagabbak, de nem is sokkal vékonyabbak, és a
jobbakon semmi esetben 7 3 0 0 hüvelyknél nem vé
konyabbak, a többnyire ezüst lemezre húzott vá
laszvonalok a mathematikai finom mértékeken pe
dig ’/anno hüvelyknél nem igen szoktak vastagab
bak lenni, úgy, hogy szabad szemmel nem is lát
hatja az ember; még azt is tapasztalhatjuk, hogy
ha pl. a közöuséges mesteremberek mértékeit egy
mással öszszehasonlitjuk, még a hivatalosan bélyegezettek sem egyeznek tökélyesen egymással. így
e perczben előttem levő két czolstok, mindkettő a
Bécsi hivatalos bélyeggel hitelesítve, 3 lábra töb
bet különbözik hoszszában 1 vonalnál, a mi az
öszszes hoszszuságnak 7 m részénél több, de volt
alkalmam olyanokat is látni, a melyek közt az
egyik */j hüvelyknyivel volt rövidebb a másiknál,
tehát az öszszes hoszszuság 7™ részével; holott
másfelől egy háromszögelési alapvonalat mérvén a
mérnökök, az ily rendesen 15 —20 ezerölnyi mér
ték meghatározásában a valóságos hoszszuság 730„n0n
részét veszik fel, mint az eszközök és emberi ér
zékek tökélytelen voltánál fogva megengedhető
legkisebb hibát.
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Ha ez áll az egyenes vonalok méréséről, a súlyúnak mutatkozik, ha a serpenyőket megcse
mely valamenynyi mérés közt a legegyszerűbb és réljük, az az majd az egyikbe, majd a másikba
legkönynyebb, menynyivel inkább kell, hogy áll teszszük a mérlegelendő súlyt. E tekintetben töjon oly mérésnél, a hol a mértéken kívül még kélyes mérleg nem létezik, minthogy a legkisebb
meglehetősen sok alkatrészből álló segédeszköz kell és alig észrevehető béfolyások hatása e tekintet
a mérésre, mint a súly megmérésénél, a hol a ben már különbséget okoz, még pedig annál szem
sulymértéken kívül még mérleg is kell, és például betűnőbbet, mennél érzékenyebb és finomabb a
a legnagyobb pontossággal kiegyenlített snlymér- mérleg. Sőt nagyon durva és kevéssé érzékeny
tékkel se leszltnk képesek valamely tárgy súlyát mérlegeken e kísérlet többször fog sikerülni, mint
csak megközelítőleg is meghatározni, ha nincs ar finom és érzékeny mérlegen, a miből azonban ép
ra való mérlegünk, és megfordítva, a legjobb mér pen nem következik, hogy helyesebb volua; a kü
leggel se megyünk semmire, ha használt sulymér- lönbség csak az, hogy a finom mérleg elárulja a
tékeink nem pontosak. Sőt a mérleg jósága bizo maga helytelen voltát, a durván nem látszik meg.
nyos arányban kell, hogy legyen, a használt mér Önkényt világos, hogy erre első feltétel az, hogy
tékek pontosságával, ha csak némileg pontos ered üres serpenyőivel tökélyes sulyegyenben legyen a
mérleg, az az semmi elbillenést se mutasson.
ményt akarunk elérni a mérlegelésben. ’)
A mérleg érzékenységének megítélésére azt
Egy minden méltányos igénynek megfelelő
jó mérleg drága is szokott lenni, a közönségesen szokták megvizsgálni, hogy mekkora az a legki
használt mérlegek pedig, még az aranymivesek és sebb súly, a mely a különben sulyegyenben levő
gyógyszerészek mérlegei is, szorosan véve, ritkán mérlegen látható elbillenést okoz. Ámde az elbille
emelkednek felül a középszerűség színvonalán. nést okozó túlsúly e lekisebb mértéke azon egy
Nincs is szükség reá; czéljoknak igy is megfelel mérlegnél is változni fog a szerint, a mint a fel
nek, és finomabbak használata sokkal kevesebb tett 8ulyegyen az üres mérlegen vagy bizonyos
előnyt nyújtana a gyakorlatban, mint a menynyi megterhelésnél volt kiindulási pontul felvéve. Ugyanis
megjegyzendő, hogy az érzékenység egyik fő el
vel drágábbá és bajosabbá tenné a mérlegelést.
Mert egy tinóm és pontos mérleg kezelése lensége az a súrlódás, a mely a mérleg mozgása
és használata roppant gyakorlottságot és figyelmet, kor az alkatrészei közt előáll, és e súrlódás annál
és nem kevés tudományt kiván, és nevezetes do nagyobb lesz, mennél nagyobb nyomás szorítja
log, hogy a gyakorlatlan és tudatlan kéz annál egymáshoz a surlódó részeket, az az mennél na
pontatlauabbul fog mérlegelni, mennél jobb mér gyobb súly fekszik a mérleg serpenyőin. Már pe
dig magának a mérlegnek az alkotása határt szab
leget használ.
Minthogy jelen értekezésem czélja egy régi a rajta mérlege'helö su'y nagyságának, és rende
sulyinérték meghatározása körül tett vizsgálódá sen maga a készítő művész meg szokta előre mon
saim eredményeinek felmutatása, szükségesnek lá dani, mekkora az a legnagyobb súly, a melvlyel
tom, olvasóim figyelmét a mérleg, snlymérték és a mérleg károsítása nélkül serpenyőit megterhelni
mérlegelés iránt teendő néhány gyakorlati észre szabad, vagy a mint közönségesen mondják, a
vételeim számára igénybe venni, mielőtt sajátlagos melyet a mérleg még megbir. Ha már most magá
nak a mérlegnek nem volna semmi súlya, továbbá
tárgyamra térnék.
Igen meszszc vinne, ha itt a jó mérleg szer az érzékenységnek nem állana ellent semmi egyéb
kezetét részletesen le akarnám Írni, a kit érdekel, mint a csupa súrlódás, elméletileg éppen abban
megtalálhatja a természet- vagy erömíitan akár az arányban kellene az elbillenést okozó legkisebb
melyik kézi könyvében. Itt csak anynyit akarok súlynak apadnia, a mily arányban apad a serpe
megemlitni, hogy különösen a következő tulajdon nyőkre rakott súly mekkorasága, de ez elméleti
ságokat keressük a jó mérlegben: a) hogy helyes arány természetesen nem áll, mivel a feltételek,
a melyeken alapszik, nem állanak; mert egyfelől
legyen, b) hogy kellő érzékenysége legyen.
Helyesnek mondjuk a mérleget, ha egy bizo magának a mérlegnek is van súlya, és igy már
nyos súly, ugyanazon sulymértékkel több ízben az üres mérlegnél is van súrlódás, a mely mozgé
megmérlegelve, még akkor is mindig ugyananynyi konyságának ellent áll, másfelől a súrlódás egyik
fő-, de nem egyedüli akadálya a mozgékonyság
') A következőikben a stilym értékek öszszehasonUtAeira nak. Ha tehát egy mérleg érzékenységéről tiszta
fogalmat akanmk szerezni, egyszer az üres mér
mindig a franczia m értéket fogom használni, a m elynek egy
leggel, azután a rá tehető legnagyobb sulylyal
sége a gramm ("grammé), a mely a mi közönséges snlym értémegterhelt serpenyők mellett kell megtennünk azt
kiink szerint csaknem 13 s/c azemert vagy egy nehezéknek,
u. n. köntiugnek egy negyedrészénél valamivel kevesebbet a kísérletet, hogy mekkora az a lekisebb súly, a
nyom . 600 ily gramm teszi az n. n. vámfontot. Mások m un mely még észrevehető elbillenést okoz, vagy a
k áira való hivatkozásaimban a P árizsi szemerröl is fogok szól szokott műszó szerint, a melyet a mérleg még
megércz- Ha például egy jó mérleg, mindkét ser
ni, a mely a mi szemcrünknél valam ivel kisebb, úgy hogy a gramm
penyőjén 250 grammal megterhelve és ekkor suly
18,827 párizsi szemért nyom. A m illigram m, a grammnak '/laoo
része, és körülbelöl a legkisebb sulym érték, a melyet valósá egyenben állva 1 milligrammnyi túlsúlyt még meggos m érlegelésnél még használni lehet, a Bécsi szemer ugyan érez, üresen pedig és sulyegyenben állva már lát
ható elbillenést mutat, ha egyik serpenyőjére 1 miiis még va'atnivcl több 72 m illigram muál.
^

Muz. évk. IV. kötet.
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ligramm felét teszszük, akkor az a fél milligramm
érzékenységének legvégsőbb határa, és ennél keve
sebbet semmi esetben sem fog megérezni. £ sze
rint ha e mérlegen egy ő grammnyi súlyt mérlege
lünk meg minden lehető pontossággal, bizonyosak
lehetilnk benne, hogy a mérlegelésünk elkcrülhetlen
hibája semmi esetre se lehet kisebb egy fél mil
ligrammnál az az a mérlegelt súly egy tizezredrészénél, holott a 250 grammnyi súlynál az elbillenést okozó egy milligramm az öszszes súlynak
egy kétszázötvenezredrésze, tehát aránylag véve
huszonötször kisebb 2).
Igen elterj edett vélemény az, hogy a mérleg
annál pontosabb mérlegelést enged, mennél érzé
kenyebb. Ez nem áll. Az érzékenységnek nem
szabad oly fokra hágnia, hogy a mérleg sulyegyenben tökélyes nyugalomba ne jöhessen. Mihelyt e
határon túl megyen, a pontos mérlegelés lehetetlen.
Az elésorolt tulajdonoknak még a legjobban és
legnagyobb gondal készített mérlegeink is, csak közelí
tőleg felelnek meg, és legjobbnak mondjuk azt, a mely
a tökélyhez legközelebb esik. Ha ma, a mütani
munkák oly rendkívüli tökélyesülése után, tökélyesen pontos mérleg nem létezik, mennél kevésbbé
létezhetett régentén, a mikor se kellő szerszám
nem volt oly tökélyes mint a mai, se a módját
nem tudták úgy mint ma.
Már a mi a mérlegelésre megkivántató sulymértekeket illeti, azoktól mindenek felett helyességet
követelünk. Ezen pedig azt értjük, hogy az egyen
lő egység nevét viselő sulymértékek valóban egyenlő
súlyúak legyenek, az alosztályokat tevő mértékek
pedig valóban anynyid részei legyenek az illető
egységnek, a menynyid részének nevök szerint
lenniük kell. Tehát kívánjuk, hogy egyfelől, a
menynyi egy fontos sulymérték van, mind egyenlő
súlyú legyen, másfelől hogy például 32 db. latos
sulymérték együtt véve éppen anynyit nyomjon
mint egy font.
Az újabb idő újból felélesztette azt a Torna
iaknál is már divatozott szokást, hogy minden
rendbeli sulymértékböl eredeti mintamértékeket tesz
le biztos helyekre, a melyekkel a használatba ve
endő sulymértékeket öszszemérve, meg lehet győ
ződni, a mérték helyes vagy nem helyes voltáról.
Sőt minthogy ez az öszszemérés e g y központon
2) Valóban csodálkozva olvastam egyik kitűnő tudó
sunk, T . Györy Sándor U rnák e tárg y ra nézve felállított el
m életét az „Akadémiai É rtesítő “ m athem atikai és term észettudom ányi közlöny 5 kötetében a 133 és 134 lapokon, a hol
az & iont m egterhelésnél talá lt a rán y t azon alól is változatla
nul alkalm azhatónak állítja; oly tévedés, a mely m atkematicusnál és különösen olyannál, a ki gyakorlati kísérletekkel
is foglalkozott, alig m agyarázható. H iszen ha állana az, hogy
oly mérleg, a mely 5 tontnyi m egterhelésnél az öszszes súly
nak m ég '/íioooo részét, teh á t m integy egy szem einek a tizedrészét még megérzi, azon alól is m egérzi a ra jta lévő súlynak
egy hatvanezredrészét, akkor, h a e m érlegen egy nehezéket
m érnénk, a m érlegnek m eg kellene éreznie egy szem ernek az
ezredrészét, a m inek a lehetetlenségét bizonyitni sem kell.
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csak közepes kiterjedésű országban is csaknem
lehetetlen volna, maga pedig az eredeti mintamér
ték gyakori használat által igen hamar megkopnék,
és igy maga is változást szenvedne súlyára nézve,
gyakorlatilag úgy járnak el, hogy a központon
biztos helyre és gondos őrizet alatt letett e g y
eredeti után, a lehető legnagyobb pontossággal és
hivatalos felügyelet alatt másolatokat készítenek,
ezeket országszerte, mint meg anynyi másodrendű
eredetieket, e végre állított közhivataloknak kioszt
ják, és e hivataloknak feladatául teszik a mester
emberek vagy gyárak által a közhasználat számárá készített mértékeket, a nálok letett másodrendű
eredetivel öszszemérni, és ha azzal kellően egye
zőnek találják, egy hivatalos bélyeget rá ütni, a
mely a közönségnek a mérték helyes voltáról ke
zeskedik. Ily módon érik el azt a czélt, hogy a
közkézén forgó sulymértékek lehetőleg egyenlők,
tehát lehetőleg helyesek lesznek. Lehetőleg mon
dom, mert valóságos mathematikai egyenlőség
vagy helyesség itt éppen oly kevéssé létezhetik,
mint akármely más mérésnél. Ámde éppen azért
felette fontos kérdés az, hogy mi a határa az itt
jelzett pontosságnak, az az menynyire lehet egy
mérlegelés eredményét a használt sulymértékek
szempontjából helyesnek és a valósággal megegye
zőnek venni.
Átalában véve anynyit lehet mondani, hogy a
gyakorlat eredményei e tekintetben meszsze álla
nak az elmélet várakozásától. Különösen pedig
hozzá kell tenni, hogy a sulymértékek pontos vol
ta kiválóan attól függ, hogy miféle tárgyak mér
legelésére akarják használni. Ezzel koránt sem
akarom azt mondani, hogy lehetne eset, a mely
ben például egy fontnak nem kellene éppen egy
fontnak lenni, hanem hivatkozva arra, a mit a
sulymértékek mathematikailag egyenlő voltának
lehetetlenségéről mondtam, csak anynyit kívánok
emlitni, hogy az a gond, a melyet egy bizonyos
sulymérték helyeslésére 3) forditnak akár a készí
tésénél, akár a hivatalos bélyegzésnél, nagyobb
vagy kisebb lesz, a szerint a pontosság szerint, a
melyet az e mértékkel való mérlegelésnél el akar
nak érni. Világos ugyanis, hogy ha egy bizonyos
tárgy mérlegelésében, egy fontnyi menynyiség meg
határozásában egy szemernyi több vagy kevesebb
az illetőknek nem tesz különbséget, nagyon ok
nélkül való fáradság volna a fontos sulymérték
helyeslésénél egy szemernyi különbséget még ag
godalmasan vizsgálgatni, és úgy olcsóság, mint a
mérlegelés gyorsítása szempontjából elégségesnek
fogják tartani, ha a kérdéses fontos, a hivatalos
eredetitől többel mint egy szemernyivel nem fog
különbözni.
A mérlegelésnél elérni kívánt pontosság pe
dig minden tárgynál attól fog függni, mily arány
ban áll a mérlegelt anyagnak a mérlegelésnél el
hanyagolható legkisebb részének az értéke, ahhoz
------------------3) E szóval kívánom kifejezni azt, a m it németül úgy
neveznek: „justiren“.
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a fáradsághoz és idövesztéshez, a melyet a ponto
sabb mérlegelés igénybe venne. Némely anyagnál
ez arány minősége nagyon szembeötlő; pl. ott a
hol egy szekér szénát vámoltatás végett a mérleg
re tesznek, és a talált öszszes súlyból a szekér
súlyát csak hozzávetőleg becslés útján számítják
le, kétségen kívül sokkal kisebb baj egynéhány
font széna több vagy kevesebb, mint ha a szénát
le és ismét fel kellene rakni, és igy az egész sze
kér megmérlegelésénél is ingyen faradság volna
egy két fontnyi különbségért sok időt veszteni.
De minthogy értekezésem különösen pénzsuly meg
határozására czéloz, vegyünk példát a pénzver
déből.
A mostani pénzverés eljárása szerint, miután
a pengék k) a kibengeritett lemezből ki vannak
vágva, helyesités alá jönek. Ez úgy történik, hogy
egy halom pengét letesznek egy asztalra, ez asz
tal körül ül egynéhány ember, mindenik előtt áll
egy mérleg, a melynek egyik serpenyőjén egy
sulymérték fekszik, a mely éppen anynyit nyom,
mint a menynyi a verendő pénzek egy darabjá
nak a törvényesen megszabott súlya. Az illető em
berek aztán egyenként mcgmérlegelik a pengéket.
A helyesnek találtakat egy e végre rendelt edény
be vetik, az igen könynyüket újbóli béolvasztásra
1 egy más edénybe, az igen súlyosakat ismét egy
más edénybe, hogy a helyesitö gépben aztán egy
vékony forgács legyalulása által a kellő súlyra
apaszszák. Lássuk már most mekkora pontosság
gal dolgoznak e helyesitök:
a) feltéve, hogy az elöttök levő pengék fer
tályforintosok. Ezeket az újabb törvény szerint
MU/ioon finomságú ezüstből verik, e szerint lesz
egy ütvezett font ezüstből vagy 500 grammból
93 3/i darab és 1 darabnak kellene 5,34177 gram
mot nyomnia. Egy milligraramnyi ezüst ez ütvélyböl érne “ /10000 krajezárt. Ha a mérlegelésnél pl.
Vioo grammnyi pontossággal beérik, egy munkás
egy nap meg tud mérlegelni 1000 darabot, és igy
megeshetnék, ha a legkedvezőtlenebb esetben, valamenynyi egy egy centigrammal súlyosabb kelletinél, 1000 centigramm volna a veszteség, vagy
10 gramm, a mi még nem tesz 50 krt. Ha ellen
ben egy milligrammnyi pontosságot kívánnánk, egy
ember alig volna képes egy nap 200 darabot mér
legelni; az igaz hogy ekkor 1000 darabnál a le
hető legnagyobb veszteség csak 4 3/s krajezár vol
na, ámde 5 napszámot kellene fizetni, a mi ha
csak 50 krra is teszszük egy ily munkásnak a
napi bérét, 2 ft. veszteség, az az több mint a
nyereség négyszerese.
b.) ha a helyesitendő darabok tallérok vol
nának, a melyek ®/io finomsága ezüstből készül
nek, tehát 1 ötvezett fontból 27 db. és 1 dbnak
a súlya 18,5185 gramm, ez ötvélyböl 1 milligramm-,
nyi ér ®‘/ioooo krajezárt, s ezért már pontosabban
kell dolgozniok, de még itt sem egy milligramm-

nyi pontossággal, mert éppen ngy lehetne meg
mutatni, hogy néni fizetné ki magát.
c.) mégtöbb pontosság kell az aranynál, a melyből
1 milligrammnyi olyan arany, a milyenből a cs. k. ara
nyok készülnek ,21/iooo azaz csaknem Vs krajezárt ér.
Minthogy tehát határt kellett szabni e pon
tosságnak, az van megállítva, hogy e pontosság a
fertályforintosoknál 1 % , a talléroknál 2/s %, az
aranyoknál ’/i százalék legyen. E szerint egy fer
tályforintos még helyes súlyúnak jár, ha 53 milli
grammal, a tallér ha 74 milligrammal, az arany
ha 9 milligrammal súlyosabb vagy könynyebb
mint az elméletileg kiszámított törvényes súlya.
Egy fertályforinlos nyomhat e szerint 5-29 tői 5-39
grammig, és mindig helyes súlyúnak fog járni, ép
pen úgy ingadozhatik a teljes súlyú tallér 18-44
és 18-66 gramm közt, a teljes súlyú arany 3-482
és 3-500 gramm közt.
Ám de ha a fertályforintos mérlegelésénél 53
milligramm több vagy kevesebb még nem tűrhe
tetlen hiba, nagyon természetes, hogy a mérlegelé
sére való sulymérték se fog anynyit nyomni ép
pen, a menynyi az elméletileg kiszámított súlya,
t. i. 5-34177 . . . . grammot, hanem bőven eléggé
pontos lesz, ha kerek számba 5-34 grammot fog
nyomni, a tallér sulymérték éppen úgy 18-52, az ara
nyé 3-49 grammra lesz kikerekitve.
Már ebből aztán hozzávetőleg megmondhat
juk, mily pontossággal készülnek körlilbelöl a
szatócsok és kereskedők köz kézen forgó sulymértékei. A Bécsi font ugyanis Stampfer legújabb
vizsgálódása szerint éppen 560-0164 grammot kel
lene hogy nyomjon és eloszlik 7680 szemerre, e
szerint 1 bécsi szemernek a súlya volna 73 milli
gramm, de kétségen kivül a közhasználatban levő
fontosok egyike sem fog e sulylyal találni, és ha
a pénzverdében ezüst pénznél 0'4 "/o-nyi eltérést
még eltűrnek, a közönséges kereskedelmi súlynál
1 u/o'oí is eltűrnek, úgy hogy ez eltérés egy font
nál 5 grammig mehet, különösen akkor, ha nem
a fontos sulyokból, hanem apró alosztályaiból, pl. latos
ból vagy féllatosból veszszük a mértéket. s)
A mérlegelést illetőleg nem bocsátkozom ab
ba, hogy a gyakorlati eljárást apróra leírjam, ha
nem az én czélomra tartozólag az eddig elmon
dottakból a következő következtetéseket vonom e l:
a.) A mérlegelés eredményének pontossága
és biztos volta három tényező öszszemüködésétől
függ, u. m. a mérleg helyes és érzékeny voltától,
a használt sulymérték pontosságától, és különösen
a mérlegelőnek gyakorlottságától és figyelmétől. A
kinek jeles eszköz, pontos mérték és kellő gya
korlottság áll rendelkezésére, ha elég időt és
figyelmet fordíthat a miveletre, különösen ha azon5*

‘) Schrötling.

5) Meg kell itt jegyezni, hogy a hivatalos bélyegzésnél
alapul az az elv van elfogadva, hogy a m egengedhető eltérés
nek m indig olyannak kell lenni, a mely a snlym értéket gya
rapítja, az az túlsúlynak. E szerint az elm életileg m aghatá
rozott helyes súlynál könynyebb snlym értéket soha se bélye
geznek, hanen csak is olyat, a m elynek egy kis túlsúlya van.
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egy súlynak a meghatározására egy mérlegeléssel
nem éri bé, az képes lesz az elméleti igaz súlytól
nem nagyon távol esd eredményeket kihozni; de
mihelyt a felhozott tényezők közül csak egy is
hiányzik, az eredmények nagyon bizonytalanokká
válnak. így pl. a ki nagyon érzékeny mérlegen,
ha a legpontosabb mértékkel is, gyorsan és futó
lag akarna valamit megmérni, nagyon hibás ered
ményt kapna, valamint hiába forditná a legnagyobb
gondot és akármenynyi időt a miveletre, ha nem
bizonyos benne, hogy mértékei pontosak stb.
b.) Különböző sulymértékek öszszehasonlitása
egyike a legkényesebb feladatoknak. Lehet arról
némi fogalmat szerezni, ha csak anynyit mondok,
hogy a lehető legjobb mérleget, a lehető legponto
sabb sulymértékeket és a lehető legügyesebb em
bert feltéve, a mérlegelés eredménye nem lesz elég
pontos, ha a hévmérséket, a légnyomást és az
anyagot, a melyből a mérleg részei és a sulymérték készültek nem veszik tekintetbe. Ebből vi
lágos, hogy a nagyon gondos, nagyon pontos
mérlegelés még tetemes különbségeket fog felfedez
ni ott, a hol egy kevésbbé pontos és gondos mivelet után tökélyes egyenlőséget találtak, a miről
meggyőződhetik akárki, ha például tiz kereskedő
boltból egy egy sárgarézből készült egy latos
sulymértéket egybe akarván hasonlitni elébb egy
közönséges mérleget, aztán egy úgynevezett vegy
tani mérleget fog használni. Az elsőn a vizsgálat
alá vett mértékek alig fognak mutatni eltérést, az
utóbbin oly különbségek fogják magokat kiütni, a
melyeket egy va'óban pontos mérlegelésnél tűrni
nem lehet, és nem is szabad, mert átalában véve
az egy latos sulymértékek sulyoknak ’/,ouo részéig
az az 7* szemerig vagy 17 milligrammig el fog
nak térni az elméletileg kiszámított igazi lat. súlyá
tól, tehát egymás közt ’/a szemerig vagy 34 mil
ligrammig külözbözhefnek.
Legyen szabad az eddig elmondottakat egy
gyakorlati példára alkalmazni, a mely a magam
eleibe tűzött feladattal tökélyesen egynemű, tudni
illik a régi Római font valóságos súlyának a meg
határozására.
Azok a tudósok, a kik e feladattal foglalkoz
tak, aránylag nagyon kedvező helyzetben voltak,
mert nem is számitva azokat az adatokat, a me
lyek a Római sulymérték arányát az ármértékkel
határozták c), megvolt az a sok és csaknem egé
sze n ép különböző Római pénz, a melynek minden
fajáról tudjuk, hány darab tett egy fontot, névszerint a köztársasági ezüst dénár, a melyből 84, a
Ncro féle császári dénár a melyből 9G, a köztár
sasági arany pénzek a melyekből illetőleg 288,
144 és 96 darab tett egy fontot és végre az u. n.
Constantinus féle arany solidusok, a melyekből 72
darab tett egy fontot, továbbá a Római birodalom
különböző pontjain felfedezett valóságos sulymér
tékek, a melyeknek nagy részére rá van írva,
menynyi a súlya, sőt egynéhány köztök valóság
*) A római metrologok szerint t. i. egy am pbora víznek
éppen 80 fontot kellett nyomni.
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gal hivatalosan bélyegezett sulymértéknek a jel
legét mutatja 7). Az ember azt hinné, hogy anynyi
adat mellett könynyü volt a keresett fontot minden
megkivántató biztossággal és pontossággal megha
tározni. Éppen nem; és mért? azért mivel a meg
levő adatok egymással nem egyeznek. A régi meg
határozásokat mellőzve csak azt jegyzem itt meg,
hogy Romé de 1’ Isié a Római fontot 6048 párisi
szemernyire vagy 315-929 grammra, Cagnazzi
6135-39 p sz. v. 325-88 grammra, Letromie 6154
pár. sz. v. 326'87 grammra, Paucker és Böckh ke
vés különbséggel 6165 párisi szemerre vagy 327 455
grammra tették a Római fontot. Azonkívül a meg
maradt sulymértékek a Római fontra nézve 8515
páriszi szemeren kezdve le 5322 szemerig mennek,
az az 452-276 grammon kezdve le 282 679 grammig, úgy hogy a belölök kihozott fontok közt a
legkisebb kevéssel nagyobb, mint a legnagyobbnak
fele. Számítsunk még ide két sulymértéket, névszerint egyet, a melyet 1733 körül Rustsuknál a
Dunából halásztak, és a mely jelenleg a Bécsi
cs. k. régiségtárban van. E sulymérték 8) bronszból
van, és ezüsttel kirakott betűkben e feliratot ma
tatja :
LEGIOXIS PRÍMÁÉ ó ITALIC +
LVCIVS 1VLIVS LVCIL1ANVS LÉG AVGVSTI
LÉGI ITAL PONDERA EXAMINATA SIG <és felső lapja közepén e betilt X, a melyet nem
lehet egyébnek venni, mint annak jegyének, hogy a
mérték 10 sulyegységet, valószínűen fontot foglal
magában, és nyom hivatalos és igen pontos mérle
gelés szerint 9 fontot 29 ’/ í latot ős 24 széniért
Bécsi kereskedelmi sulymértékben, tehát 5558 1191
grammot és mutat e szerint egy fontot, a mely 555-812
grammnyi. A másodikat találták Erdélybeu Tordán
egy Római épület alapfalában. 9) Eredetije a mely
bronszból volt és sötét zöld patinával bévonva, a
múlt száz vége felé Özv. Gr. Bethlen Sándorné,
gr. Bethlen Károlina aszszony birtokában volt,
Szász-Harasztoson; hová lett, azt nem sikerült fel
fedeznem, de múzeumunk gyűjteményében van
egy gypszlenyomata. E szerint a darab négszögtt
tégla alakú volt, hoszsza 111, szélessége 115 mil
liméter, vastagsága 28 milliméter. A keskenyebb
4 oldalán mélyített betűkkel állott ez irás: LÉG | V.
MAC | PIAE | FID | az az: Legionis quinta? Macedoniem Pim Fidelis, a két széles lapján pedig
mindeniken nagyobb betűkkel PIIII. Ezt nézetem
szerint nem lehet másképp olvasni, mint pondera
quatuor, a miből következik, hogy e mérték 4
6ulyegységet foglalt magában. Már e darab nyo
mott a néhai Aranka mérése szerint, a melyről
azonban nem tudom meg mondani, mily pontos volt
6 fontot és 14 latot Bécsi súly szerint, tehát 3605-077
grammot, a mi egy egységet ád, a mely 90P269
5 Lásd ezeknek a jeg y zék ét: Böckh, metrologische Untersachungen, 1838, pag. 170— 188.
8) 1. Prof. Schimko értekezését róla, Sitznngsberichte
dér Phil. — H ist. Kiüsse dér kais. Akadémia dér Wissenschaften in W ien. XI köt.
*) A m agyar nyclvmivelö tá rs a s ig m unkáinak első darab
ja . Bzeben 1796, 126, 127 1.
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grammot nyomott, tehát több mint három ak* és ez asz volt a legkisebb alosztály, a melyet a
kora volt, mint a fenn emlitctl legkisebb font. pénzverdékben még tekintetbe vettek. Világos te
Világos, hogy ily különbségeket nem lehet a pon hát, hogy ez az asz, a mely még 47 milligramm
tatlan mérlegelés rovására tenni. Keressük meg nál többet nyom, volt a mérlegelés pontosságának
netovábbja. .Nem azért, mint ha nem lehetett volna
tehát az okát.
Itt nézetem szerint három ok működött köz még apróbb súlyt is mérlegelni, hanem azért, mivel
re, u. m. a mérlegelés pontatlansága, a sulymér az apróbb súly vizsgálása a gyakorlati életben nem
ték állhatatlansága különböző korszakokban, és a fizette volna ki magát.
sulymérték különböző volta ugyanazon egy állam
Már most bizonyosan tudjuk, hogy a Római
ban is.
ak a font valóságos Római felosztása szerint ap
Hogy a Rómaiak mekkora pontossággal mér róbb alosztályt nem ismertek mintasiliquat a serulegeltek, azt csak akkor tudnók némi bizonyosság pulus Vg részét vagy is a fontnak '/m& részét.
gal megmondani, ha volna egy tökélyes épségben Feltéve, hogy nagyon pontos mérésnél még a
megmaradt Római mérleg és a hozzá tartozó suly siliquanak egy negyedrészét is mérlegelték, tehát
mérték, hogy egyenes kísérlet útján megvizsgálhat a fontnak még 1/Bm2 részét, ez a menynyiség, ha
nék. De az nincs. Mégis van egy kiindulási pont, egyelőre a fontot Böckh szerint 6165 párisi sze
a mely nézetem szerint az igazságtól nem nagyon meméit vagy 327-455 grammnak veszszlik, még
távol eső eredményre vezethet, és a melyet lega tenne 089 szememéi vagy 47 milligrammnál vala
lább tudtomra még nem vett fel alapul senki azok mivel többet, és ha látjuk, hogy ez sokkal kisebb
közül, a kik e tárgygyal foglalkoztak. E kiindu eltérés, mint a menynyit ma a pénzverdében ezüst
lási pontnak veszem én a sulymértéknek haszná pénzeknél még eltűrnek, egész megnyugvással mond
latban levő legkisebb alosztályát.
hatjuk, hogy itt van a Római mérlegelés pontos
Tekintsünk meg például egy úgynevezett fió ságának netovábbja. Már most feltéve, hogy a
kos sulymértéket (Einsatzgewicht), a milyet nálunk köztársasági dénárok pengéinek öntésénél minden
a szatócsuk és fűszeresek szoktak közönségesen darabnál enynyi eltérés lehetett, továbbá, hogy
használni, azt fogjuk találni, hogy a beléillesztett még a legjobban megtartott darabok is vesztettek
sulymértékek közt a legkisebb 'Aj atnyi, tehát a sulyokból 2000 esztendő alatt valamit; a tapaszta
az egész fontnak '/m t része, de felötlő az is, lás pedig azt mutatván, hogy a kelletiuél súlyo
hogy azokon a mérlegeken, a melyekhez ezek a sabb pénzdarabok nem igen maradnak meg a for
sulymértékek tartoznak, ennél apróbb súlyt mérle galomban, hanem az olvasztó tégelybe vándorolnak,
gelni akarni, ingyen fáradság volna, mert vagy meg kell engednünk, hogy a megmaradott déná
éppen meg se érezné, vagy ha megérzi is, any- rok legsulyosbikának se lehet túlsúlya a törvényes
nyira még se érzi, hogy ezen alól még csak né eredeti súlyhoz képest; önkényt világos, hogy az
mi valószinüséggel is pontos mérlegelésről szó le átlagok, a melyeket sok darab mérlegeléséből ve
hessen. Ebből azt következtetem, hogy miután a szünk, az eredeti törvényes súlynál kisebb súlyt
gyakorlati élet szabja meg a sulymértéknek e fognak mutatni.
legkisebb haszonvehetö alosztályát a mérlegek
Minthogy pedig a legsúlyosabb darabok se
különböző szerkezetéhez képest, ezek egyszersmind nehezebbek mint a törvényes súly volt, a valószí
biztosan mutatják az illető mérlegen elérhető pon nűségi számitás elvei szerint az átlag kiszámítá
tosság legvégsőbb határát 1W
). De a mi az egyes sánál elkövetett hiba annál közelebb fog állani
mérlegre nézve a hozzá tartozó sulymértéknek leg a fenn kimutatott végső halár feléhez, mennél több
kisebb alosztálya, az egy országban vagy állam- darabból veszszlik az átlagot. Már most Letronne
■bán használatos valamenynyi, tehát a lefinomabb 1350 dbból vevén átlagot, szabad már feltennünk,
mérlegekre nézve is, az a legkisebb sulyegység, a hogy ö nem követhetett el nagyobb hibát mint
mely átalában abban az államban ismeretes. így 0445 szemért vagy 32 '¡i milligrammot minden
például a köllni márkának mint pénzverő sulymér darabnál. Ámde a köztársaság korában tudjuk,
téknek a legkisebb alosztálya az u. n. kiegyen hogy 84 dénárt vertek egy fontból, tehát az ezüst
lítő dénár (Richtpfennig), a melyből 65536 megyen ből kiszámított fontja lehetett 32-38 szemcrrel
egy márkára, a mely tehát a köllni márkát a vagy 1-974 grammal kisebb a valóságnál. Már ö
Poroszországban megállított hivatalos súlya szerint e fontot 6136-8 szemerre vagy 325-957 grammra
233 856 grammnak véve még valamivel több 3 számítván ki, ez valósággal körülbelöl a fenn ki
milligrammnál, és ennek felénél kisebb súlyt nem számított menynyiséggel kisebb mint Böckh fontja.
is mérlegeltek soha, sőt a gyakorlati életben ez a E szerint oly eltéréseket a Római font meghatá
felosztás nem is volt használatban, hanem inkább rozásában, a melyek 32 ’/» Párizsi szemért vagy
az, a mely a márkát 4864 hollandi aszra osztotta,1 1-974 grammot felül nem múlnak, a pontatlan mér
legelés rovására lehet tenni.
De a sulymértékek az idővel is változnak,
1°) Meg kell itt jegyeznem , hogy ¿tatában csalódás vol
na, ha valaki azt hinné, hogy m ég a legérzékenyebb vegytani még pedig úgy látszik, hogy abbau az időben, a
m érlegen ig egy fél milligrammnyi súlyon alól egyenes m ér mikor a mértékek hivatalos kipróbálása és bélyeg
legeléssel biztos eredményhez lehet ju tn i, s8t m ár m aga a fél
milligramm oly csekély valami, hogy e sulym érték helyesité- zése még nem volt oly átalános szokásban mint
most, a sulymértékek idő folytával folytonosan nőtse a kívánt pontossággal merd lehetetlenség.
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tek. Vizsgáljak meg mi módon és mekkora arány
ban történhetett ez az ókorkan.
Bizonyos, hogy oly sulymérték, a melyet
némileg élénk forgalma kereskedésben folytonosan
használnak, kopás által valamit veszt eredeti só
lyából, még pedig annál többet, mennél lágyabb
az az anyag, a melyből áll és mennél kevésbbé
kimélüen bánnak vele. Alapos és pontos vizsgála
tok megmutatták, hogy pl. Angliában a forgalomban
levő pénz egész menynyiségéböl évenként átlago
san egy V360 rész vész el kopás által. Tetemes
hiba nélkül fel fogjuk tehetni, hogy a sulymértékek
kopása nem kevesebb mint V8 anynyi, tehát éven
ként a súlynak V2 S80 drésze, és így 10 év alatt
mintegy V288 része. Már ha egy 1 fontos Római
sulymértékböl y288 rész, az az egy scrupulus el
veszett, lekopott, ezt már észre kellett venni, és
az illető sulymérték már nem volt justum pondns.
Meg kellett tehát újitni, de ha hivatalos eredeti
nem állott rendelkezésre, a megujitás csak gondo
lámra való nagyobbitás által történhetett, a mely
nél szándékosan is adhattak egy kis túlsúlyt, hogy
az illető darabot annál tovább lehessen mint jus
tum pondu8-t használni. Ha már most ez a túlsúly
minden 10 évben csak ’/8 % 'n)dvaJ is nevelte a
sulymértéket, a közkézen forgó sulymértékek a
Római köztársaság tartama, azaz mintegy 400 év
alatt csaknem 5 százaléknyit nőhettek. Ha a pénz
verdében, a hol a sulymértékekkel óvatosabban
bántak, enynyi növekedés nem mutatkozott is, egy egy
kormány mégis czélszerünek láthatta az ilyen gyakor
latilag előállott növekedést hivatalosan szentesíteni. A
Római császárságidejében,miután már divattá vált volt
a hivatalos mintaraértékek letevése egy egy templomban
vagy levéltárban, a sulymérték állandóbbá lett ugyan,
mégis az Augustus és Trajanus idejében hivatalosan bé
lyegzett és mai napig fenrnaradt sulymértékek e tekin
tetben eltérést mutatnak a felhozott értelemben. Azon
ban megkell jegyezni, hogy az a lehetőség, a melyet
fennebb kimutattam, oly maximum, a mely azt tenné fel,
hogy egy fontosnál nagyobb sulymértékek nem
voltak használatban, de minthogy 100 fontosig fel
készültek sulymértékek, az ilyenekre tett túlsúly
sokfelé oszolván, a Római korban a sulymérték
fokozatos növekedése sokkal kisebb fogott lenni,
és ha a pénzeket veszszük alapul, azokon ily nö
vekedést nem is veszünk észre, a mi hihetőleg
onnan van, mert az u. n. agrimensorok időről
időre a víz mérlegelése útján helyre fogták igazitni a pénzverdebéli hivatalos fontot; de a keres
kedésben igen könynyen megeshetett, hogy az ily
módon megnőtt font, mint u. n. nehéz font bizo
nyos áruk mérlegelésénél divatban maradt. Ha az
tán a szokás vagy maga a törvényhozás az ily
elváltozott font használatát szentesítette, az azért
nem kevésbbé fontnak maradt meg, a rá vonatko
zó sulymértéket is csak úgy jelölték I, vagy L. I,
vagy görögösen
A., mind a mellett, hogy az
eredeti fonttól tetemesen különbözött.
Az éppen felfejtett oknak a hatása még sok
kal szembeötlőbb a középkori sulymértékeken, a
v*------------------------- ------------------------------------------
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melyek valamenynyien megtartva eredeti neveiket,
sokkal nagyobbakká lettek, mint az, a melyből
eredetöket vették.
De a sulymérték egynevü egységei még más
okból is mutathatnak tetemes éltéréseket, azért t. i.
mivel már eredetileg is különböző áruk mérlege
lésénél különböző sulymértékeket használtak. Mi
módon keletkezhettek az ily különböző snlymértékek ugyanazon az egy helyen, arra igen szép pél
da a Rómaiak u. n. metricus olajfontja. Minthogy
t. i. folyadékot könynyebb Urmértékkel mérni mint
sulymértékkel az olaj fontját úgy mérték, hogy
egy bizonyos edényt készítettek, a melybe éppen
egy fontnyi olajnak kellett volna férnie. Ám de
vagy azért, mivel nem tudták, vagy azért mivel
nem ügyeltek reá, hogy a víznek más a fajsulya
mint az olajnak, eredetileg egy oly edényt készí
tettek, a melybe éppen egy fontnyi víz fért, és
ezt használták a font olaj kimérésére. Igen ter
mészetes, hogy ez edénybe nem fért egy font olaj,
hanem mint a régiek állították csak 10 ‘/ 2 unczia n),
sőt a Galenus korában az ö tudósítása szerint az
olajfont éppen csak 10 uncziája volt a rendes
fontnak, vagy azért, hogy az olajkereskedök nem
jól mértek, vagy akarva apasztották a fontot, mint
a hogy nálunk sincs teljes 32 latja a font gyer
tyának; vagy azért mivel a stathmicus font mint
sulymérték az ö idejéig a fennebb felfejtett módon
valamit növekedett. Lehetnek tehát és vannak
is ugyanazon egy államban egynevü és mégis
különböző súlyú sulyegvségek használatban külön
böző áruk mérlegelésénél sőt ugyanazon egy anyag
mérlegelésénél is, még pedig úgy, hogy a törvényhozás mindeniket a maga nemében helyes súlynak
ismeri el, és mint olyat hivatalosan meg is bélye
gezteti. Lássuk ezt egy kézzel fogható példán.
Képzeljünk magunknak egy tudóst, a kinek
az Osztrák birodalomban divatozó sulymértékckröl
nem volna több tudomása, mint a menynyi nekünk
van ma a Rómaiakról, és e tudós kapná a kezébe
a következő sulymértékeket, mindeniket a kétfejű
sasos bélyeggel hitelesítve, és ugyanazon egy év
számmal és gyári bélyeggel megjelölve, névszerinti
1) 1 db. vas jelölve 1 ff, tehát egy font, a
mely nyomna 5(30 012 grammot.
2) 1 db. hasonlag vas, rajta 1 ff, nyomna
500 grammot.
3) 1 db. sárgaréz, rajta 1 ff, nyomna 420*009
grammot.
4) 1 db. hasonlag réz, rajta 1 ff, nyomna
453*598 grammot.
5) 1 db. réz, rajta 8 lat, nyomna 140*322
grammot, adüa 1 fontot = 561*288 gramm.
6) 1 db. réz, rajta 8 lat, nyomna 116*935
grammot, adna 1 fontot = 467*74 gramm.
Már ehhez nem is számítva a további elté
réseket, a melyeket még egy sereg 100 fontostól
kezdve le az */t latig létező sulymérték még mu-1
1') Csakugyan a faolaj fa jsu ly it az elfogadott táblák
szerint 0 ‘913-ra tevén, oly edénybe a melybe 12 unczia víz
fért, nem férbetett több m int 0*913X 12 = 10-958 unczia olaj.
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tathatna, és feltéve, a mint kell, hogy az elészámláltak mind elméleti pontossággal volnának meg
mérlegelve, már 6 különböző fontot látna, a mely
csakugyan egyszerre használatban volt, és nagy
részt használatban van mai napig, nem csak az Osz
trák birodalomban, hanem magában Bécs városá
ban is, és csakugyan kényes kérdés volna reá
nézve meghatározni, hogy már ezek közül melyik
az igazi Osztrák vagy Bécsi font. Itt még az a
furcsaság állana elő, hogy ha a vert pénzeket akarná segítségül venni, a régibb veretitek a 6-ik
számit, az 1859-en innen vertek a 2-dik számú
fontra vezetnék, a melyek közül egyik sem az
igazi Bécsi font. Mi természetesen tudjuk, hogy az
1 számú a valódi Bécsi kereskedelmi font, a 2
sz. az újabban béhozott vámfont, a 3 sz. a gyógy
szerészek fontja, a 4 sz. az angol font, a mely a
fonódákban a fonalok finomság szerinti számozásá
ra szolgál, az 5 sz. az arany v. ezüst font, a
melynek fele a Bécsi márka, a 6 sz. a köllni font,
a melynek fele az u. n. Bécsi köllni márka.
Ha egy Európai polgárisuk államban egy
szerre anynyiféle font lehet használatban, éppen
nem lesz merész következtetés, ha felteszsztik,hogy
a Római birodalomban se fogott máskép]) lenni,
és igy nem kell aztán további okát keresni, hogy
a megmaradt sulymértékek mért mutatnak oly feltűnő
eltéréseket.
Különösen nem lehet elfogadni Györy S.
Urnák e tekintetben felállított nézetét 12), a ki ab
ból indul ki, hogy ez eltérések onnan vannak,
mivel a megmaradt sulymértékek nagyobb része
u. n. toló sulymérték (Laufgewicht), a melyek u. n.
billenő mérlegekhez (Schnellwage, a nép száján
slág) tartoztak volna, mert:
1) Nem áll az, hogy e szó, statera’ nem je 
lent serpenyös mérleget, sőt ha meggondoljuk,
hogy e szó görög eredetű és sajátlag
— két
¿C«//")' az az két maroknyi, még inkább valószínű,
hogy kitünöleg csak is két serpenyös mérleget
jelölt.
2) Nem volna semmi értelme annak, hogy
mért Írják egy u. n. toló sulymértékre, hogy meny
nyit nyom, miután az ö súlyának a mérlegelésre
nincs önálló béfolyása, és használatánál csak is
az jöhet kérdésbe, hogy hozzá lartozik-é az illető
mérleghez vagy sem?
3) Mivel a toló sulymértéken legalább nyoma
kellene hogy legyen, valami fülkének vagy horog
nak, a melynél fogva a mérleg illően elosztott rudjára akaszthatták. De ennek a kérdéses sulymér
tékek legnagyobb részénél nincs semmi nyoma, és
azok, a melyek csakugyan valami fogantyúnak a
nyomát mutatják, sokkal nagyobbak, hogysem to
ló sulyok lehettek volna.
Nem marad tehát egyéb hátra, mint elisme
rése annak, hogy a meglevő sulymértékek külön
böző súlyú fontokra vonatkoznak. A fenn említett
két külön sulymérték közül az első, a Bécsi font
'-) L . A kad. Értesíti!, i. h.

tói oly keveset különbözik, hogy Schimko tanár ur
véleménye, a mely szerint ez egy régi pannoniai
vagy noricumi sulymérték, a melyből későbben a
délkeleti Németországi, névszerint a Bécsi és Ba
jor font lett, és a mely talán az Ulyricumi minához alkalmazkodott, igen elfogadható; a második
a melyet a rajta levő felirat szerint a Légió V
Macedonica használt, oly fontra vezet, amely csaknem
egyenlő 2 3/» Római fonttal. Ez lehetett dák font,
és hihetőleg őse a mai okának.
Reánk nézve már ma lehetetlen kitalálni,
hogy az előttünk levő különböző fontok közül a
Rómaiak melyiket használták egyik vagy másik
áru mérlegelésére. Iía azonban a pénzverésnél ala
pul szolgált fontot keressük, a pénzekhez foguuk
fordulni, és a belölök kiszámított fontot alapul vevén, csak azokat a sulymértékeket fogjuk igazán
a keresett fontra vonatkozóknak tekinthetni, a
melyek kiszámított eredményünktől legkevésbbé kü
lönböznek. Ezt meg is tették Letronne, Paucker
és Böckh.
Ám de itt újra egy nehézség áll elő. Letron
ne ugyanis az arany pénzekből nagyobb fontot ho
zott ki, mint az ezüstökből, Pauckcr és Böckh még
azzal se érték bé, hanem még nagyobbra tették a
fontot, mint a Letronne arany fontját, melyiknek
van itt igaza? vagy helyesebben kérdezve, melyik
jár közelebb az igazhoz ?
Lássuk legelébb, menynyiben térnek cl egy
mástól :
Letronne ezüst fontja nyom 6136'8 Párisi sze
mért vagy 323.957 grammot.
Letronne arany fontja nyom 6154 Párisi sze
mért vagy 326.871 grammot.
Paucker fontja nyom 6165.03 Párisi szemért
vagy 327.456 grammot.
Böckh fontja nyom 6165 Párisi szemért vagy
327.455 grammot.
A, legnagyobb különbség van itt Letronne
ezüst fontja és Paucker fontja közt, és e különb
ség teBzen 28.23 Párisi szemért vagy 1.499 gram
mot, tehát még kisebb mint az, a melyet fennebbi
vizsgálatom szerint a Rómaiak mérlegelésének pon
tatlanságára lehet róni.
De, kérdhetné valaki, honnan van hát, hogy
az aranypénzekből nem üti ki magát éppen akkora
hiba? Mert ha a Rómaiak átalában nem mérlegel
tek pontosabban, mint a hogy fennebb megmutat
tam, akkor természetes, hogy az aranypénzeket sem
mérlegelhették nagyobb pontossággal, és nem hoz
hatom fel magam mellett érvül, hogy az aranypén
zek helyeslésére nagyobb gondot fordítottak. Mért
tartom hát az aranypénzek súlyából kiszámított
fontot helyesebbnek, mint azt, a melyet az ezüst
pénzek súlyából fejtettek ki?
Itt többféle körülmény jő tekintetbe. A köz
társaság korából fenmaradt arany pénzek kétfélék,
u. m. az első fajhoz tartoznak azok a 20, 40 és
60 sestertiusosok, a melyeket a köztársaság 537ten kezdve a második Pún háború végéig Rómán
kivül, Alsó-Italiában veretett, a másodikhoz azok,
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a melyeket Snlla, Fompejue és Caesar vezéri telj könynyebb daraboknál. Az első inkább az ezüst,
hatalmuknál fogva kivételképpen verettek, valószí az utóbbi inkább az aranypénzeknél fordult elő.
nűen a kiosztandó triumpbalis ajándékok számára.
Ebből következik, hogy a megmaradt dara
Az elsőbbek az aranyat oly magas arányba tették bok, ha még oly épek is, a törvényes súlynál töb
az ezlisthez, hogy már ez a körülmény maga szük- bet semmi esetre se nyomhatnak, nem létezik te
ségbeli pénzzé bélyegzi, mert miután az arany hát oly köztársasági dénár, a mely ’/sk fontnál
scrupulusa 20 sestertiusra volt téve az arány volt többet nyomna, a legkedvezőbb esetben éppen anymint 1: 13.7143; az utóbbiak a változó rendsze nyit nyomhat, részint azért, mivel forgalomban marükkel mutatják, hogy rendkívüli alkalmakra vol radhatását csak annak köszönhette, hogy nem volt
tak verve, nem az államtól törvényesen megállított elég súlyos az előnyös beolvasztásra, részint, ha
mérték szerint. Ebből világos, hogy valamenynyi külföldre ment, mivel egynéhány száz évig forga
u. n. hitelpénz, az az olyan, a melyet senki sem lomban maradván, kopás által is veszthetett anytartozott elfogadni, ha nem volt meg kellő súlya nyit súlyából, hogy ha eredetileg volt is valami
és finomsága. A császárság alatt mint valóságos túlsúlya, kétségen kivül ma már a törvényes súlya
pénzek vert aranyak oly hanyagul és pontatlanul sincs meg. A kopás pedig a Római pénzeknél na
vannak kimérve, hogy a font meghatározásánál gyobb volt aránylag mint a mostaniaknál, mert a
merőben haszonvehetlenek. A Constantinus-féle so- veret sokkal domborubb volt, és egy darab, a mely
lidusok végre, a melyek a Byzanczi császárság kopás által súlyának egy-egy fél százalékát elvesz
megbukásaig meglehetős állandósággal megtartot tette, még igen jól mutatja a rajta levő veret min
ták eredetileg meghatározott súlyokat, t. i. a font den részleteit. Az arauyok és különösen a Byzanczi
7 „ részét éppen ismét olyanok voltak, a melyeket aranyok oly gyakran előforduló tetemesen körülnem tartozott elfogadni senki, ha nem voltak teljes nyirt példányai, és az a körülmény, hogy a csá
súlyúak. Az ezüst pénz ellenben első keletkezése szárok a vert pénz beolvasztásának tilalmát mind
óta mindig törvényes pénz volt, a melyet mindenki keményebb büntetések mellett anynyiszor ismételni
teljes értékben elfogadni köteles volt, és a melyet kénytelenek voltak, meggyőzhet hasonlóképpen,
se finomságára, se súlyára nézve megvizsgálni és hogy túlsúlyos darab nincs a megmaradótok közt,
megbírálni magánosnak nem volt szabad.
hanem, hogy a legnagyobb része a törvényes súly
Ha ehhez még tekintetbe veszszük, hogy az nál könyuyebb, csak hogy az arany pénzeknél a
u. n. rcinedium, az az eltérés t. i. a melyet a fenn említett okoknál fogva az apasztás nem me
pénzverdében az egyes darabok helyes és törvé hetett anynyira, mint az ezüstnél.
Ebből azt következtetem, hogy a pénzekből
nyes súlyától még megengednek, a Rómaiak korá
ban nagyobb volt miut ma, ebből azt következtet vett átlagokra alapított számítások mindig kisebb
hetjük, hogy habár az aranyat se mérlegelték pon fontra vezetnek mint a valóságos Római pénzver
tosabban, mint a hogy az akkori mérlegek és suly- déi font, és az ezüst pénzek kisebb fontot kell,
mértékek engedték, de az ezüst mérlegelésénél még hogy adjanak mint az arany pénzek, noha az
a lehető pontosság határáig se mentek, hanem meg aranypénzekből kiszámitott font is még kisebb
mint a valóságos, de minthogy kevesebbet külön
lehetős durva megközelítéssel beérték.
Már csak egy futó pillantást vetve a Római bözik tőle, mégis elsőséget érdemel.
Letronnc érezte is ezt, és azért vallá meg
pénzverés történelmére, felötlő, hogy a péuzegységek súlyra nézve folytonosan apadtak. így apadt maga, hogy a Római font még 30—40 Párisi szea dénár '/8t fontról egészen '/#B fontra, az aureus merrel nagyobb lehetett, mint az ö arany fontja,
az ‘/¡io foutuyi súlyról, a mely Plinius szerint ere és ha Böckb mind a mellett a 6165 szemeren túl
deti súlya volt, lassanként leapadt ' / - 2 fontig és menni nem akart, ezt, a mint maga mondja, ré
maga a hetvenkettödrész végre 4.464 grammra apa- szint a Letronne ezüst fontja, részint a Cagnazzi
dott, holott még mind '/72 résznek maradt a neve. vizsgálta sulymértékekre való tekintetből tette.
A Böckh féle font tehát az eddig ismert meg
Ennek természetes következménye lett, hogy az
átmeneti korszakokban egynemű és egyncvlt pén határozások közt legközelebb áll a valósághoz, és
zek voltak forgalomban egymás mellett, a melyek nem csak nem állhatok azok mellé, a kik erőnek
közül némelyik tetemesen és feltünöleg súlyosabb erejével bé akarták bizonyitni, hogy a Római font
volt miut a másik. Ily különböző súlyú darabok kisebb volt, hanem lesz alkalmam értekezésem foly
nem maradhattak meg a forgalomban egymás mel tában egy adatra figyelmeztetni, a mely nagyon
lett egyenlő értékben, és minthogy a hagyományok valósziutlvó teszi, hogy a Római font valósággal
ban sehol nyomát nem találjuk a különböző árfo nagyobb volt, mint a mekkorára Böckh határozta.
E példával el lévén egyengetve az út, a me
lyamnak, a kiegyenlítésnek más úton kellett vég
hez menni. Ez miuden hihetőséggel úgy történt, lyet a régi magyar péuzsulymérték kifejtésében
hogy a súlyosabb régi darabok vagy kimentek a követnünk kell, fogjunk most sajátlagos felada
közforgalomból és részint az olvasztó tégelybe, ré- tunkhoz.
Átalánosan ismert tény, hogy a pénzverés ha
sziut külföldre vándoroltak, vagy pedig abban is
láthatta egy-egy üzér a maga előnyét, ha a súlyo zánkban ezüst pénzeken kezdődött, és hogy a meg
sabb darabokat addig megnyirbálta vagy megre maradt pénzek tanúsága szerint Sz. István kirá
szelte, a mig az sem volt súlyosabb az ujahb lyunk volt az első, a ki pénzt veretett. Azt sem
^
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kell nekem újból bizonyítgatnom, hogy alatta a
pénzverés bajor pénzek mintájának béfolyása alatt
indult meg. Csak arra nincs semmi határozott és
biztos adatunk, hogy miféle sulymérték szolgált
alapul a pénzverésnél, hány darabot vertek bizo
nyos sulyegységböl es menynyi volt e szerint egyegy darabnak a törvényes súlya.
Történelmi és lörvénykezési hagyományaink
ból ez időre nézve a következő adatokat merítjük:
Sz István korában egy pensa auri ért 45
ezüst dénárt. 13)
Ez adatot úgy hozzuk ki; a Sz. István tör
vényeinek XV fejezetében az emberölésre szabott
birság 110 pensa auri, a XXXVII fejezetben ugyan
e bűntényre 110 tinó van birságul szabva, tehát
egy tinó ért egy pensát. — Másfelől a XXX feje
zetben 16 tinó Gü solidusra van becsülve, tehát 1
tinó 33/t solidusra vagy is, a solidust, a mint kell,
12 dénárba számítva 45 dénárra. E két árszabás
ból következik, hogy egy pensa~45 dr.
Ez ellen azt hozzák fel, hogy a Sz. István
törvényeinek az Admonti codex olvasása szerint
kijavított (?) kiadásában nem úgy mint a Corpus
juris ban „sedecim juvencos, qui valent sexaginfa
solidos“, áll, hanem „XVI juvencos, qui valent XL
solidos“ tehát egy tinó nem 33/4 solidusra vagy
45 dénárra, hanem 2 '/, solidusra vagy 30 dénárra
volt becsülve, tehát a pensa nem volt 45, hanem
30 dénár. l4)
Ez eltérés megérdemli, hogy egy kissé ala
posabban vizsgáljuk meg, melyik tétel talál jobban
az igazsághoz. E végre előre kell bocsátanom, hogy
a „solidus“ szó jelentésére különösen figyelni kell.
Ugyanis fennebb már említettem, hogy a Római
aranypénzt, a mely Constantinus ideje óta a Római
birodalom, sőt az egész világ legkedveltebb pénze
volt, és a melyből 72 darab, ment egy Római font
ra „solidusu-nak nevezték. Ámde e Római arany
soliduson kívül létezett még egy más solidus is,
a mely nem mint valóban létező pénz, hanem mint
számolási egység a frankoknál divatozott és 12
dénárt ért. Honnan vette magát e solidus, azt nem
vagyunk képesek megmondani, de bizonyosan tud
juk, hogy Nagy Károly idejében úgy tűnik fel,
mint a frankoknál ősi időktől fogva divatozott pénz
egység. Ezt a solidust a törtéuelemirók rendesen
úgy különböztetik meg a Római arany solidustól,
hogy „ezüst solidus“-nak nevezik.
Lehet ugyan, hogy abban az időben, a mely
ben a frankok a Római birodalommal legelébb
jöttek érintkezésbe, még divatban volt az ó - „miliarense“, t. i. az az ezüst pénz, a melyből 12 db.
ment egy arany solidusra,,5) és tán a frankok on
nan vették fel azt a rendszert, hogy egy soliduszz
'* Schönvisner §. XXVIII.
’ 4J Végit Ödön, A keleti és nyugat! érmészet béfolyása
M agyarország érmészc-ére a középkorban; ISO frttal ju ta lm a 
zott pályam unka, Pest, 1867. 4. §.
“ ) A milíar.-nse */7l Iont ezüstét nyom ott, tehát éppen
anynyit. m int a solidus, és éppen ezért váltottak egy solidust
12 darabbal.
Muz. évk. IV. kötet.
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12 ezüst pénzzel. Ámde miután a frank dénárok
'/„ font ezüstnél sokkal kisebbek voltak, tudva
lévén, hogy elébb 288 db, későbben Pipin alatt
264 db ment egy Római, Nagy Károly alatt végre
és azon túl mindig 240 db ment egy frank fontra,
a mely utóbbi a Rómainál kisebb volt, magok a
frankok se hihették, hogy 12 dénár az ők pénzé
ből felér egy arany solidussal. Az én nézetem e
tekintetben az, hogy akár az emlitettem okból,
akár pedig azért, mivel a német törzseknél divatos
volt bizonyos számú alosztályt magában foglaló
számegységeket külön nevekkel elnevezni, régi di
vat lehetett a frankoknál, hogy a 12 egységet ma
gában foglaló számegységet a magok nyelvén „silling“-nek 10) nevezték. Már nyelvészi szempontból
a silling szót nem lehet a solidus szóból származ
tatni, de igen lehető, hogy miután a hivatalos ira
tokban és törvénykönyvekben akkor kizárólag hasz
nált latin nyelvben ennek megfelelő kifejezés nem
létezett, a pbilologiai kritikával nem sokat gondoló
emberek a solidus szót csupán az alliteratio alap
ján vették fel a silliug jelölésére, és ha ez áll, a
mint nagyon valószínűen áll is, n) akkor annál bi
zonyosabb, hogy az u. n. solidusn'ak vagy sillingnek nincs semmi köze a Római arany solidussal.
Mind azon által nem csak a mi történészeink,
hanem a németek is sok zavart okoztak azzal,
hogy ezt a sillinget nem különböztették meg kel
lően a Római arany solidus tól. Ennek okát fellel
jük a frank királyok Capitularc-iban, a melyekben
ismételve ki van mondva, hogy minden birság a
Sáli törvény értelmében 12 denáros solidusban szá
mítandó, kivéve a fredum-ot és abban az esetben,
ha „leudes“ az az Szász vagy Friso egy sáli fran
kot megölt, a mely esetekben 40 denáros lesz a
solidus.lfi)
E határozat értelmét igy fogták fel, hogy a
,e) N ém etországon m íg ma is divatoznak ily régi ne
v e k : igy pl. a „Scbock“=6<> db., a „M andel“= 1 6 db., a
„Sfiege,‘= 2 0 db., a B\Val)“= 8 0 db., a „Zirom er“= 4 0 db , a
„D eeher“ *=10 db., a „D utzend“ = 1 2 db. M aga a „silling“
szó csakugyan abban az értelem ben, hogy 12 dbot jelöl, még
m eg van az angol, d in és svéd pénzrendszerben, de még a
ném et nyelvben is, a m elyben pl. e szó m ég oly testi bünte
té st jelöl, m ikor valaki 12 bot- vagy veszszöütést kap.
*’) Ilogy az u. n. infima L atinitas sokszor te tt ily bo
londokat, a rra a többek közt felhozhatom például a „siclus“
szó használatát, nem esak m int egy k é t dénárt jelelő pénzegységot az Angol-szászoknál, hanem m int ürm értéknek is az
Alamaunok törvényeiben, a hol hihetőleg a siela v. sicula sző *
csak elrontott form ája ennek situla,- és a talentum szót, mint
20 dbot jelölő egységet. L. Müller, D eutsche Münzgeschichte,
Leipzig, 1860. I, 271 s következő 1.
IS) U t omnis svlutio atque conpositio que in lege Salig a continetur, in ter Francos per duodecim diuariorum solidos
conponatur, excepto hubi conteutio contra Saxones et F risones exorta fűit, ibi volumus u t quadraginla dinariorum quantitatem solidus babeut, quem vei Saxo vei FriHio ad partém
Sáliéi Franci cum eo litigantis solvere debet. — P ertz, III, p.
82, Capitulare T icinense (a 801 c. 11. és ism ét Haluz. I, p.
350. Továbbá a 8< 3-beli Capitulare-ban, P ertz III, p. 114.
„Om nia debita quae ad partém regis solvere debent, solidis
duodecim denariorum solv»nt, (t. i. a Szászok és Friesek közt
m egtelepedett F rankok) exeepta freda quae in lege Saliga
seripta sunt.“
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bUntető törvény mindig Bolidusban fejezvén ki a
fizetendő bírság menynyiségét, mindanynyiszor azon
egy solidust, t. i. a Kómái arany solidust értette,
csak hogy a kiváltságos Franknak szabad volt e
solidust 12 dénárral megváltani, a meghódított nem
zetbeli embereknek pedig 40 dénárt kellett minden
solidusért fizetni, vagy más szóval, a Szászok és
Friesek kötelesek voltak a bírságot teljes értékben
megfizetni, a Frank pedig értékének csak 3/io ré
szét fizette.
Ámde e felfogás ellen számos körülmény szól,
névszerint:
a) Eléfordulhat ugyan az az eset, hogy a
büntető törvény eredetileg marhában vagy termé
nyekben szabván ki a bírságokat, egy bizonyos
időben, mikor már a cserekercskedés az élénkebb
pénzforgalom következtében megszűnt, egy njabb
rendelettel egy árszabályt állít meg, a melyben
meghatározza, hogy egy-egy darab marháért vagy
bizonyos meuynyiségü terményért a birságban meny
nyi pénzt kell adni. Ez árszabály természetesen
alilioz a piaczi árhoz fog alkalmazkodni, a mely
keletkezése idején valósággal átalánosan divatozott.
Már ez árszabás állván a marha vagy termény
helyébe, miután határozott pénzmenynyiségröl szól,
változatlanul megmaradhat, holott az illető tárgyak
valódi piaczi ára idővel tetemesen mcgváltozhatik.
így például, ha valahol meg volt szabva, hogy egy
bizonyos bűntényért birságul 4 juhot kell adni, és
abban az időben, mikor 1 juhnak az ára 1 ft volt,
a törvény azt állította meg, hogy a 4 juh helyett
4 frtot lehet fizetni; a birság tulajdonképpen többé
nem 4 juh, hanem 4 forint, és ha későbben 3 sőt
4 frtra is emelkednék a juhnak a piaczi ára, a
birság mégis csak 4 írtnak maradna. Ifl) Ámde
mégis hibásan beszélne az, a k i azt állitná, hogy az
igaz, hogy a juhnak a rendes ára 3 frt, de a bün
tető törvény csak 1 frtra becsüli; mert ha például
valaki lopott volna 4 juhot, és a törvény arra Ítél
né, hogy térítse meg a lopott jószág árát, kétségen
kivlil nem azt az árt szabná, a mely azelőtt 100
évvel, hanem azt, a mely az itélethozás idejében
volt a juh piaczi ára. De a birság megszabásában
a törvény nem becsül, hanem megszabja a birság
menynyiségét pénzben, és nem gondol többé azzal,
hogy a birságul megállított pénzmenynyiség erede
tileg minek volt az ára. Nem lehetne tehát azt
mondani, hogy a fenn előhozott példában az Ítélet
. a birsági 4 juhot 4 frtra becsülte, hanem úgy kell
venni, hogy birság 4 forint; mert az, hogy ez a
4 frt valamikor 4 juhnak volt az ára, itt többé
nem jő tekintetbe. Ellenben lehetetlen azt az ese
tet képzelni, hogy a törvény egy más tárgyakban
fizetendő birság pénzzel való megválthatása iránt
akarván rendelkezni, más árt szabjon, mint azt, a
mely éppen akkor a valóságos piaczi’ár.
b) Éppen úgy történhetik, hogy ha a birság
'•) Bizonyság arra, hogy pl. nálunk a kam arai hivatal
nokoknak kiadni szokott u. n. relutum -ok, m ég ina is a sze
rin t az árszabály szerint já rn a k ki, a m elyet M ária T heresia
á llított volt meg.

*

menynyisége eredetileg egy bizonyos pénzegység
szerint volna megszabva, és e pénzegység belértékében idővel változást szenvedett volna, a törvény
nem gondolván e változással csak a névhez ra
gaszkodnék. Pl. ha a régi magyar törvényben egy
4 frtnyi birságról volna szó, a törvény a forint
szóhoz ragaszkodván, ma is 4 frt birsággal bün
tetné ugyanazt a bűntényt, nem gondolván vele,
hogy a mai forint és ama régi forint közt tetemes
értékbeli különbség van. De nem történhelik sem
miképp, hogy ha egy törvényhozó ma szabna egy
4 frtnyi bírságot, e forinton más forintot érthessen,
mint a milyen ma éppen közforgalomban van.
c)
Nem kell meszsze mennünk, még magunk
is emlékszünk arra az időre, a mikor éppen nálunk
kétféle forint volt szokásban, a melyek egyike 24
krt ért, a másika 60 krt, tehát 2 '/2 anynyit. Vilá
gos, hogy ha abban az időben bírságot szabtak
volna forintokban, a törvényhozónak ki kellett vol
na jelölni, hogy melyik forintot érti. Nálunk e
megkülönböztetés úgy történt, hogy azt irtuk : „pen
gő v. ezüst forint“ és „váltó forint“; de megtör
ténhetett volna, hogy úgy különböztessük meg, „24
kros forint“ és „60 kros forint“, de senkinek se
jutott volna eszibe azt állitni, hogy a forint szón
mindig ugyanazt a pénzegységet értjük, csakhogy
némelykor 60, némelykor 24 krnak vcszszük.
Már a középkor szelleméhez igen jól illik,
hogy a kiváltságos Frank ugyanazon bűntényért ki
sebb bírságot fizetett, miut a meghódított 8zász
vagy Fries; meg volt az nálunk is, hogy ugyanegy bűntényért más birság volt szabva a szerint,
a mint azt szabad ember vagy szolga, nemes vagy
paraszt, keresztény vagy zsidó stb. követte el, és
igy nincs semmi csuda benne, ha a frank birsága
csak 3/ l0 részét tette annak, a melyet a Szász v.
Fries fizetett ugyanazon bűntényért; de nem lehet
elképzelni, hogy a solidus a Frank kezében mért
ért volna kevesebbet, mint a Fries kezében, ha a
solidus csakugyan mind a két esetben ugyanaz
volt.
A dolog oly fontos, hogy nem lesz felesleges
még egy példával világosiim. Tegyük fel, a ma
gyar törvényhozás azt mondta volna ki, hogy a ki
nemes embert megüt, ha nemes ember 5 magyar
forintot, ha nem nemes 5 pengő forintot fizessen
birságul , igen kőnynyen megtörténhetett volna,
hogy középkori törvényhozásunk Jatinságával él
vén, e határozatot igy fejezte volna ki: „Si quis
homincm uobilem percuterit quinque florenorura
birsagium solvere teneatur“, és aztán egy sereg
hasouló bírságokat szabó rendeletek végire oda
tette volna: „Volumus autem, ut oranis solutio,
quae in hac lege per florenos deseripta invenitur,
si contentio inter nobiles fuerit, cum nullo alio floreno, nisi cum illő, qui more antiquo et consueto
per viginti cruciferos conventionales computatur,
persolvi debeat, si verő' ignobilis vei judaeus nobili solvit birsagium, tunc florenus sexaginta eiusmodi cruciferos valeat.“ E határozat, a mely vilá
gosan csak anynyit akarna elérni, hogy a nemes
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ember csak ’/3 anynyi bírságot fizessen mint a
paraszt vagy a zsidó, semmiképp se adhatna al
kalmat arra a felfogásra, hogy bát ugyanaz az egy
forint a magyaroknál egyszer 20, másszor meg
60 krt ért, hanem világos, hogy itt kétféle forint
ról van szó, a melyet mi igen is jól tudtunk egy
mástól megkülönböztetni,
A frank törvény sem becsülte hát ugyanazt
az egy solidust egyszer 40 máskor meg 12 denár. ■ ra, kanem kétféle solidusról beszél, egy 12 denáros ezüst solidusról és egy 40 denáros arany soli
dusról, és a ki e kettőt öszszevéti, soha a pénzek
egymáshoz való arányával tisztába nem fog jöni.
Ha e szerint derék Szalaynk azt irta: „Egy
arany pensa István idejében felért negyvenöt dé
nárral, azaz egy byzanczival; s tizenhat tinó (I,
32) negyven byzanczinak az értékével birván, egy
tinónak az ára, mint birság, 1 1 2 * 2 dénárban álla
píttatott meg“ ; *°) csakugyan kettőben tévedett,
mert ha elfogadta az Admonti Codex adatát, hogy
10 tinó 40 byzanczit ért, akkor nem tudja indo
kolni azt, hogy a pensa 45 denárnyi volt, mert
ezt éppen abból számították ki, hogy 16 tinó GO
solidust ért a Corpus juris szerint, tehát egy tinó
33/„ solidust, és igy 12 dénárjával számítva a so
lidust 45 dénárt ért, és minthogy más helyt ismét
110 pensa és 110 tinó egyértékünek van véve, ha
a tinó egy pensa és ismét 45 dénár, úgy a pensa
is 45 dénár; másodszor abban hibázott, hogy azt
a 40 solidust, a melyről a törvény szól, byzanczi
nak, az az arany solidusnak vette, holott ezüst
solidust kell vala értenie; de oly értetlen még sem
volt, mint a milynek Yégh Ödön Ur hiszi, azt te
vén fel róla, hogy nem vette észre, hogy 2 ’/2 byzanczi nem lehet egyenlő 1 byzanczival.*1)
De mi is volt az a pensa auri, a mely érmészetünkben oly nagy szerepet viszen?
Nézetem szerint a pensa auri nem volt egyéb
mint éppen egy byzanczi arany vagy Római arany
8olidus. E mellett szólnak philologiai és gyakorlati
érvek, ugyanis:
1) pensa kétségen kívül nem egyéb mint elaszszonyositott formája ennek pensum, a mi pendo-böl eredvén, jelöl egy határozott súlyú darabot,
már határozott súlyú és átalánosan olyannak ismert
darab arany az akkori időben más nem létezett,
mint éppen a Római solidus.
2) A magyar „pénz“ kétségen kívül szárma
zéka a „pensa“-nak, és nem jelenthetné azt, a mit
jelent, ha a pensa nem lett volna éppen pénz
darab.
3) A régi aranymárkának egy 7*8 részét
„pÍ8etura“-nak nevezték. E szó kétségen kivtil nem
egyéb mint a pensa származéka, és elébb pensetum volt aztán vált pisetum má, és jelölte egy pen
sa súlyát. Minthogy a márka 8 uncziára oszlott,
egy uucziából pedig 6 pensa vagy solidus lett, ter
mészetesen 6X 8 = 4 8 pensetum vagy pisetum volt
-*) Magyarország története I, 121, I. 71 sz. jegyzet.
*') Végh fenuidézett m unkája, 16. 1. 2. jeg y i.
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egy márkában és ha aztán a márka súlya el is
tért a Római 8 unczia eredeti súlyától a pisetumra való felosztást mint szokottat mégis megtartot
ták. A pisetum tehát mint a pensa származéka ere
detileg a Római arany solidus súlyát jelölte, a
mely nézet mellett még az is szól, hogy a pise
tum csak is arany mérlegelésénél fordul elé. Innen
is lehet tehát következtetni, hogy a pensa eredeti
leg nem jelölt egyebet mint egy byzanczi aranyat.
Feltűnő dolog, hogy a régi magyar törvény
a Római arany pénzt, legalább tudtommal, nem
nevezi sehol solidus nak, hanem vagy byzanciusnak vagy pensa nak mondja. A hol solidus-ról van
szó, mindig csak 12 denáros ezüst solidus van
értve, és az aranyat azért nem nevezték úgy, hogy
az egyenlő név félreértésre ne adjon alkalmat. An
nál feltűnőbb, hogy a mi tudósaink is öszszevétették az arany és ezüst solidust.
Lássuk már most, hogy a birsági 16 tinó a
Corpus juris szerint 60 vagy az Admonti Codex
szerint 40 solidust ért-e?
Ha a 60 at veszszlik alapul, a fennebbick
szerint 45 dénár tett egy byzanczit, ha pedig a
40-et, akkor a byzanczi ért 30 dénárt.
Már a Szent István reánk maradt dénárjai
15 próhás ezüstből vannak, tehát igen jól illik rájok az argentum probum, argentum purissimum
elnevezés, de súlyra nézve nagyon különböznek
egymástól;**) a legsúlyosabb, a melyről eddig tu
domásunk van, nem nyom többet mint 16 aranygrant vagy 0.930 grammot. Vegyük a legkedve
zőbb esetet, hogy e legnagyobb súly lett volna a
valódi törvényes súly, 30 ily dénár öszvesen nyom
na 27 9 grammot; a byzanczi aranynak törvényes
súlya volna 4.545 gramm, valóságos súlya a 11
százban volt 4.464 gramm. Ha az Admonti Codex
olvasása helyes, e szerint 4.464 gramm arany egy
értékű lett volna 27.9 gramm ezüsttel, a miből az
tán az következnék, hogy az arany oly arányban
állott az ezüsthez, mint 1: 6.25 hez. Ez merő kép
telenség; ily olcsó nem lehetett az arany soha.
De a képtelenség még inkább szembetűnő, ba a
legnagyobb súly helyett, törvényes súlynak valami
középértéket vennénk.
Ha a Corpus juris szövege szerint 45 dénárt
számítunk egy pensára, ugyanazon feltételek mel
lett az arány valamivel kedvezőbben üt ki, tudni
illik 1: 9.375, ám de még ez arány szerint is igen
olcsó volna az arany az akkori időben egész Eu
rópában elfogadott arányhoz képest.
Végh Ödön Ur nagyon röviden vágja ketté
a kérdést. Ö ugyanis igy számit *3) : egy unczia
tiszta ezüst egyértékü volt 20 dénárral, tehát egy
’ -) Öszszeállitom itt m indjárt a valóságos m érlegelés
útján talá lt sú ly o k at: Rchönvisner szerint 4 id genus denarii
non m ulto plns adpendunt quam hodiernus anreus, a mi adna
átlagosan darabjára 0.873 gram m ot; Ruppnál a súly 11— 16
aranygran tehát 0.6 3 9 —0.930 g ram m ; Széchényinél, 0.813
0.76.% 0.697, 0.639, 0.690; W ellenheim nél, 0.698, 0.873, 0.611,
0 .6 3 9 ; sa ját m érlegeléseim adtak 0.690 és 0.769 gram m ot.
**) Lásd i. m. 14 é l 16 1.
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font vagy 12 unczia adott 12X 20=240 dénárt; csupán számjegyekkel jelölvén a számokat. Már a
az arany solidus ért 40 dénárt és 72 solidns volt kritika minden szabályai szerint sokkal inkább le
egy font arany, a mely szerint egy font arany ért het feltenni, hogy valaki tévedésből LX helyett
40X ^2=2880 dénárt, tehát, úgymond, állott az XL et irt, mint hogy valaki „quadraginta“ helyett
arany az eztlsthez mint 240:2880 hoz vagy a mi ezt írja: „sexaginta.“ Ez ugyan gyenge argumen
tum, mert ki áll jót arról, hogy az eredeti szöveg
ugyanaz mint 1:12 hez.
ben nem állott é számjegy, a melyet az a másoló,
E számítás háromszorosan képtelen, mert:
1) V. ur sehol se mutatta meg, hogy Szent a ki legelébb betűkre fogta a számirást vétségből
István korában a byzanczi 40 dénárt ért, sőt, mi 60-nak olvasott 40 helyett? de azt hiszem, még
után ö az Admonti codex olvasását veszi alapul, sem egészen megvetendő.
2)
A kérdéses XVI tinó oly birság, a melyet
el kell fogadnia azt a következményt, hogy egy
pensa vagy a .mi ugyanaz egy byzanczi 2 '¡% ezüst a gyújtogató, a bűnténye által szándékosan okozott
solidussal, vagy a mi ugyanaz 30 dénárral volt kár teljes és tökélyes megtérítésén kívül, hihetőleg
egyértékü, és akkor egy font arany nem 40X72 a különbeni büntetés megváltására űzetett, mert
vagy 2880, hanem csak 30X 72=2100 dénárt ért. hiszen a gyújtogatás mint személy- és vagyoubá2) V. ur sehol se bizonyította bé, hogy ab torság ellen elkövetett bűn, az ennek fentartására
ban a korban a font volt Magyarországon a pénz felállított állambató8ág részéről repressiv büntetést
verésnél alapul felvett sulyegység és csakúgy gon- kell hogy szenvedjen, a kártérítés maga pedig még
dolomra állítja, hogy Sz. István követni fogta vol nem büntetés. Már a Sz. István decretnmai vilá
na a Nagy Károlyiéi megállított frank rendszert, gosan a frank Capitularek mintája szerint készül
a mely szerint egy font ezüstből 20 silling készült tek, a miről az is teszen bizonyságot, hogy a bír
egy silling pedig 12 dénárt tett, de megfelejtkezett ságokat solidus-okban szabja, a solidus pedig nem
róla, hogy ö maga igyekezett bizonyítani, hogy volt Magyarországon divatos pénzegység. Ha ez
Szent István nem frank, hanem bajor minta után áll, akkor az a XVI tinó nem egyéb mint a „fredum“, a fredum pedig a frank törvényekben min
kezdte meg a pénzvei etést.
3) V. Ur öszszeállitván egy arányba a 240 denütt és mindig GO solidus. Az igaz, hogy a frank
denáros ezüst fontot a 72 solidusos arany fonttal, törvényben e fredum mindig 60 arany solidust tett,
felteszi, hogy e két font egyenlő súlyú volt. Már a Sz. István törvénye pedig ezüst solidust ért. De
pedig tudván azt, hogy a 72 solidus egy Római ez kevésbbé fontos, mert ilynemű számbeli tételek
fontot nyomott, a 240 dénár pedig természetesen átvételénél egyik törvényhozásból a másikba, sok
magyar fontot kellett, hogy tegyen; miután ö maga szor csak a paszta név van átvéve, tekintet nélkül
kevéssel az előtt azt állította, hogy a magyar font az értékre; történhetett félreértésből is, mert ha
a Római fontnál kisebb volt, abba a képtelenségbe még mai napig is vannak tudósok, a kik az arany
esett, hogy egyenlőnek veszi azt, a miről ö maga és ezüst solidust nem tudják megkülönböztetni, mért
bizonyította, hogy nem egyenlő. Csakugyan, ha a ne történhetett volna hasonló öszszevétés Sz. István
legsúlyosabb dénárt veszszük is alapul és a leg- korában is. Nekem legalább az a körülmény, hogy
könynyebb byzanczit tcszszük vele szembe, 240 a fredum 60 solidus volt, erős bizonyság arra,
dénár nyomhat legfölebb 223.2 grammot, holott 72 hogy a XVI tinó is 60 solidust ért, sőt ha figyel
byzanczi legalább is 321.408 grammot nyom; e mesen nézzük a törvény szövegét, miután éppen
valóságos sulyok alapul vétele mellett 2880 dénár igy áll; „sedecim juvencos, q u i v a l e n t sexagin
nyomna 2078.4 grammot, a mi ha 321.408 gramm ta solidos“, abból éppen az jő ki, hogy a törvény
aranynyal egyértékü volt, az arány nem volt 1:12, hozó nem azt értette, hogy a birság 16 tinó, de e
hanem 1 : 8 1/8, a mi a fennebbiek szerint nem 16 tinót meg lehet váltani 60 solidusssl is, hanem
azt akarta mondani, hogy a birság voltaképpen 60
lehet.
V. Ur hivatkozik ugyan Schönvisnerre és Si- solidus, de e 60 solidus helyett lehet 16 tinót ad
monchichra; de ha ö ez ügyben csak a mellett ni, ha ez a 16 tinó éppen anynyit ér, mintha azt
akart maradni, a mit e derék tudósaink nagy szor irta volna: „et praeterea 60 solidos, vei 16 juven
galommal bár, de a létező adatok kellő tekintetbe cos, qui valent 60 solidos.“
vétele nélkül csupa combinatióból állítottak, akkor
Már ez előítélet után indulva, ha az érmek
munkája e részének kidolgozása ingyen fáradság ből elvont valóságos adatok ennek nem fognak vi
lágosan ellent mondani, azt hiszem jogom lesz azt
volt.
A mérlegelés és számítás, a mint látjuk nem mondani, hogy következtetésem helyes.
Hogy Sz. István pénzeinek mintáját Bajor
vezet itt czélra, mert se a 30 dénár, se a 45 dé
nár nem felel meg a kellő aránynak. Mégis me országból vette, oly körülmény, a melyet nem von
rem állitni, hogy a Corpus juris olvasása helye kétségbe senki. A külalakból vett érveket már
sebb mint az Admonti Codex-é. Előítéletemet ez eléggé öszszeállitották érmészeink, és legújabban
különös nagy szorgalommal Végh Ödön Ur, a ki
irányban két körülmény alapította meg:
nek munkájának ez ágára nézve, teljes szivemből
1)
a Corpus juris-ban áll: „Sedecim juveneo8, qui valent sexaginta solidos“, tehát a számok kiszolgáltatom dicsérő elismerésemet. Lássuk, hogy
betűkkel vannak kiírva, az Admonti Codexben el találnak a Bajor pénzek Bulyra nézve a magya
lenben áll: „XVI juvencos, qui valent XL solidos“, rokkal?
L
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V. Henriknek a dénárjai, a melyek 1004—
1026-ig keletkeztek, tehát éppen a Sz. István ko
rában, a következő súlyokat mutatják: az egész
dénárok 1.388, 1.432, 1.315 grammot, a fél dénár
0.658 grammot.*4) Vessük öszsze e Bulyokat a ma
gyar dénárok súlyával, legottan fel fog tűnni, hogy
e dénárok átlagosan éppen két anynyit nyomnak,
mint a Sz. István dénárjainak legnagyobb része.
Ez a körülmény megerősít engem abban a hitben,
a melyre már az előtt is a priori jutottam volt,
hogy t. i. a Sz. István korából ránk maradt ér
mek nem is dénárok, hanem csak fél dénárok. Sz.
István hihetőleg nem is veretett egész dénárokat,
a mit nagy valószínűséggel alább fogok megmu
tatni.as)
Fogadjuk el tehát, hogy fél dénárokkal van
dolgunk, és vegyük törvényes súlynak az eddig
ismert sulyok átlagát, úgy, hogy egyiknek sem
kedvezve, mindeu ismert súlyt csak egyszer ve
gyünk tekintetbe, a fenn elésorolt 9 féle súlyból
cgy-egy darabot vévén fel, e 9 darab fog nyomni
6*777 grammot, tehát 1 dbnak a középsulya 0*753
grammra jö ki, a mely fél dénárnak véve, adna
egy egész dénárt, a mely 1*506 grammnyi. Már
most minden hihetőség oda mutat, hogy Sz. István
idejében 4 pensa tett egy márkát, vagy a pensat 45
dénárba számítva 180 dénár volt egy márka. E sze
rint ez a márka nyomott volna 180Xl'ő06i=271*08
grammot.
Ez az eredmény, ha az átlagos számításnál
lehetséges hibát tekintetbe veszszük, oly feltűnően
talál a régi bajor márkával, a mely a mai Bécsi
márkánál valamivel kisebb volt, hogy egy uj bi
zonyságot nyújt arra, hogy Sz. István Bajorország
ból hozta bé a pénzverést, mert nem csak az ér
meknek formáját, hanem az alapul szolgáló sulyegységet, a márkát is, onnan kölcsönözte.
Ám de kérdezzük már most, mily arányt mu
tat ez az 1 506 grammnyi dénár az aranyhoz ?
Ila a byzauezi aranynak, a mint kell, törvé
nyes súlyát tcszsztik szembe a magyar dénár tör
vényes súlyával 4*545 gramm aranynak anynyit
kellett érnie, mint 45XE506 gramm az az 67 77
gramm ezüst, a mi oly arányára vezet az arany
nak az ezUsthez, mint 1:14*91. Ez megdöbbentő

k

” ) Cappe, D ie Miinzen dér Herzögo von B ayern aus
dem Zehntcn und eilften Jahrbunderte. Dro-den, 1850. Cappa
szAmit porosz latokban, a melyek a hivatalos porosz köllni
m árkának
részei, e lat nyom tehát 14.616 gramm ot. Az
V. Henrik dénárjai nála a 36 és 37 lapokon igy á lla n ak : a
126, 125, 129 és 130 számú 0.096 lat, a 128 számú 0.098
lat, a 131 számú 0.09 lat és a 132 számú fél dénár vagy
hellcr 0.045 lat.
Azt lehetne kérdeni, vájjon nem igen merész ráfogás ez? nem leliet-é feltenni, hogy mégis egész dénárokkal
van dolgunk, csuk hogy kopás állal m egapadtak sulyokban?
Kém! m ert a minimumot felvéve, ha a solidus 4.464 gramm
1 2 X 4 .4 6 4 = 6 3 .5 6 8 gramm ezüstből (t. i. arany e iisthez m int
1: 12 véve) kellett lenni 45 dénárnak, és o szerint 1 dénár
nak legalább 1.19 grammot kellene nyom ni. Már pedig a leg
súlyosabb csak 0.93 grammot nyom ván a különbség 0-26
gramm , az az csaknem 22% . E nynyit kopás által oly
lapos veretű péuz nem veszthetett, h a verető m ég látszik.
---------------------------------------------------- —
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magas arány, és az aranyat igen drágának matat
ja. Természetesen azt kérdhetjük, hogy vájjon
igaz-é ez, és ha igaz, mi ennek az oka.
Én azt hiszem, hogy igaz, még pedig a kö
vetkező okoknál fogva.
1) Bár ha amaz időben a tiszta arany ará
nya a tiszta ezüsthez volt mint 1 : 12-hez és a ma
gyar ezüst pénzek 15 próbások voltak, azt hiszem,
hogy a régiek is tudták, hogy ezüstjük nem egé
szen tiszta, hanem V,c rész idegen fém van benne.
Ha ezt az */,„ részt leütjük az ezüst súlyából, a
45 dénár már nem 67*77 gramm, hanem csak
63 54 gramm t:szta ezüstét tartalmaz, és az arány
mindjárt kevésbbé kedvező az aranyra nézve, mert
úgy fog állani, mint 1:13 974.
2) A fenn eb bi arány úgy volt kiszámítva,
hogy a magyar dénár valószínű törvényes súlyát
a Római solidus törvényes súlyával állítottuk ösz
sze, de ha a valódi súlyt veszszük aiapul, és e
végre valamenynyi megmérlegelt érmeinket veszszük fel az átlag kiszámításába, azt találjuk, hogy
22 fél dénár, a melyek egyenként meg voltak mér
legelve, öszszesen nyomnak 15,909 grammot, a mi
átlagul 1 dbra ád 0*723 grammot, tehát egy egész
danárra 1*446 grammot és ezt szembe téve az ak
kori byzauezi valóságos súlyával 4*464 grammal,
ki fogja adni ezt az arányt 1:14*464, a miből is
mét az ezüstnek Vl6 részét leszámítva, a valósá
gos arány úgy fog kiütni, mint 1:13*53. Ám de
mind e kísérletek, noha közelebb állanak az ak
kori divatos arányhoz, látni való, hogy erőszako
sak, és a végin mégis csak viszsza kell térnünk
az elébb kiszámított arányra 1:14*91 vagy a mi
hihetőbb 1 : 15.
Ez az arány az átalános divatos arányhoz
képest 25% kai magasabb, és az a kérdés támad,
hogy mi. módon lehet azt megfejteni, hogy vala
mely állam kormánya egy külföldi pénzt a maga
saját pénzéhez képest oly túlságosan kedvező arány
ba tegye?
Erre nézve legelőbb is arra kívánom figyel
meztetni a k. olvasót, hogy az előttünk álló arány,
nem törvényesen megszabott arány, mert sehol se
találjuk nyomát annak, hogy a törvényhozás szabta
volna meg a byzanczi értékét 45 dénárra illetőleg
90 féldenárra, hanem a dolgot igy vélem megfejt
hetni :
Mikor Sz. István megkezdette a pénzverést,
elég ügyes és gyakorlott bélyeginetszök és pénzverömegterek szűke miatt elhatározta, hogy egy
előre csak egyféle pénzt veret, még pedig, abból
a szempontból kiindulva, hogy az oly országban,
a melyben a kereskedés még csak csirájában van,
és a rendezett állapotoknak még csak első alapja
van letéve, czólszerübb apróbb péüzt veretni, mint
nagyobbat,*6) a fél dénárnak vagy „heller“-nek el-*)
**) T acitus bnsonlA állapotokat rajzolván Ném etországon,
azt m ondja a n ém etekről: „A rgentína quoque m agis quum aurum sequuntnr, nulla affectiine aniini, sed quia num erus argenteorum facilior usui est prom iscua ac vilia roercantibus.*
Germ . cap. V. a végin.
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söséget adott az egész dénár felett. £ határozat
értelmében a pénzverdék elkezdvén működni, eleintén nagy tevékenységet fejtettek ki, mert az uj
királynak érdekében volt, a maga pénzét minél
nagyobb menynyiségben a világra bocsátani; e
mellett tanúskodik egy felöl az a körülmény, hogy
a Sz. István pénzei a XI százbeli magyar pénzek
közt a legkevésbbé ritkák, más felöl az, hogy pén
zei magokon hordják a gyors és ennél fogva dur
va és esetlen, néha éppen ügyetlen és hanyag
munkának21) szembetűnő bélyegét. Továbbá ön
kényt világos, hogy maga a kormány, attól a percztöl kezdve, hogy ö maga kezdett pénzt veretni, a
maga fizetéseit bizonyosan nem fogta többé más
pénznemben eszközölni, mint a saját pénzverdéje
gyártmányában. Ebből könynyü kitalálni, hogy
aráuylag rövid idő alatt tetemes menynyisége az
uj pénznek jött egyszerre forgalomba. Már pedig
az akkori időben az ily ujdon pénznek már újdon
ságánál fogva is kevesebb hitele volt, mint a rég
óta ismert pénzeknek28); ezt a hitelt még alább
szállította az egyszerre forgalomba hozott mennyiség
tetemes nagysága. Számítsuk ehhez még azt is, hogy
ez uj és ismeretlen pénznemet Magyarországon kí
vül kivált cleintén nem jó szívvel vették el, a byzanczi solidus pedig az egész világon a legszíve
sebben látott pénz volt, a melyet mindenütt és
mindenki kész volt teljes értékében vonakodás nél
kül elfogadni; és akkor könynyen meg fogjuk ér
teni, hogy a byzanczinak, mint úgy sem törvényes
forgalmú, de azért mégis nagyon keresett és köz
hitelű pénznek a magyar ujoncz pénzhez képest
tetemes agio-ja lehetett.29) Ilogy ez az agio 25%*
kig emelkedhetett, az akkori időben nem volt csu
da, és hogy a kormány ebbe nem szólt belé, ab
ban leli megfejtését, hogy neki minden áron abban
kellett járnia, hogy uj pénzét minél tágasabb kö
rökben ismertesse, és ebbeli érdeke túlnyomó volt
ahhoz az ideiglenes veszteséghez képest, a mely e
körülménynél fogva egyeseket érhetett.
E vélemény még abban a körülményben is
lél egy erősséget, hogy némely fizetésekre nézve a
törvény világosan megrendelte, hogy aranyban kell
történnie, a mely kikötésnek nem volna semmi ér
telme, ha arany és ezüst oly igazságos és áfalánosan elfogadott arányban állottak volna egymás,7) L ásd nz illető leírásokat, a hol felforditott betűk
C I V I T V c o e helyett C I V I T A S . és viszszás írás o o V T IV I 0 s több ell'élék nem csuk m int ritk a kivételek fordáinak elé.
Ism ét T aeitusra hivatkozom, a ki hasonló körülm é
nyek közt. m egjegyzi: „pecuniam prohant veterem ac diu nó
tám .“ Germ. i. h.
7'J) E rre nézve hasonlót látunk a mi napjainkban is. A
cs. aranynak törvényesen m eghatározott értéke soha sem volt
több m int 4 frt 30 kr. p. p. m égis 4 ft 40 sőt 4 ft 50 krrul
is fizettük akárhányszor, ha ezüsttel váltottuk is, teh át a cs.
aranynak az ezüsthöz képest 7 '/,% - ig való agiója is volt,
pedig a császári osztrák oziist pénz éppen oly jó hitelű pénz
volt m int az arany, de m inthogy az arany nem volt törvényes
iorgalm u pénz, ellenben a külföldön nagyon becsült és kere
sett pénznem, ez aglót m indenki szívesen fizette, a korm ány
pedig egy hanggal se tiltotta.
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boz, hogy nem tett volna különbséget, akár az
egyik, akár a másik pénznemben fizessenek.
Azt hiszem, hogy ez érvek anynyira, a meny
nyire ily dolgokban átalában bizonyosságról szó
lehet, eléggé bizonyítják, hogy hozzávetésem nem
alaptalan. Mégis tartozásnak tekintem, hogy az Admonti Codex olvasása alapján az egész számadást
ismételve, mutassam meg, hogy a2 eredmények
sokkal kevésbbé valószinüek.
Ha 30 dénár tett egy pensat és 4 pensa egy
márkát, a márka nyomott anynyit mint 120 egész
dénár, és ha az egész dénárt, mint fennebb 1500
grammra teszszük, kijö egy márka, a mely 180 72
grammot nyom. Ily márka soha sem létezett, ez
még a Római font 8 uncziájánál is anynyival ki
sebb, hogy oly kicsiny sulyegységet Magyarorszá
gon nem lehet feltenni, nem is talál se a német,
se a későbben kifejtendő öseredeti magyar már
kához.
Ha 30 ily dénár egyértéktt lett volna egy
byzanczival, az az 45*18 gramm ezüst 4 545 gramm
aranynyal, az arany állott volna az ezüsthez mint
1: 9*94 vagy kereken mint 1 :10. Ez arány lehe
tetlen, mert az aranynak lehetett agiója az ezüsthez képest, de hogy valaki csupa szívességből a
maga aranyát, a melyet mindenütt 12 anynyi tiszta
ezüsttel válthatott fel, éppen a magyarnak csak 10
anynyi nem is egészen tiszta ezüstért adta volna
oda, azt bajosan lehet képzelni. Már még lehetne
feltenni, hogy miután Magyarországnak gazdag
aranybányái voltak, a sok zsákmányoló kicsapon
gás pedig roppant arany kincset halmozhatott őszsze az országban, tehát Magyarországon olcsóbb
lehetett az atlany mint másutt. De ez ellen két do
log áll, egyik az, hogy a gazdag bányákat az ak
kori időben nem mivelték oly nagyban, hogy a
belölök nyert aranymenynyiség tetemes béfolyással
lehetett volna az arany árára, a másik és még
sokkal nevezetesebb az, hogy ha az arany Ma
gyarországon V6 részszel olcsóbb lett volna mint
másutt, egynéhány évtiz alatt egy mákszemnyi
arany se maradt volna az országban.
Tisztába jővén igy a Sz. István korával, to
vább mehetnék, de még elébb még egy pontot kell
érintenem csupán azért, mivel érmészeink és tör
ténészeink sokat vesződtek vele.
A Pannonhalmi klastromnak 1001-ben adott
privilégiumban Sz. István a praevaricatorokra egy
bírságot szabott, a melyet a törvényben úgy fejez
ki: „centum libras auri optimi.“ 30) Az a kérdés,
menynyi volt ez?
Elfogulatlanul Ítélvén meg e tételt, én e szón
libra nem érthetek sulymértéket, hanem pénzegy
séget, és úgy értelmezem: A praevaricator fizet
100 librát, még pedig a legjobb aranyban, hogy a
büntetés annál súlyosabb legyen. Itt már most két
eset lehetséges:
a) ba e rendelet német rendelet utánzása, a
libra teszen német rendszer szerint 240 dénárt, a
i<>) Schönvisner § XXVI.
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Ez a márka hihetőleg a nemzeti honi, fontnak volt
aranyat 45 dénárba számítva ád 533 ’/3 byzanczi származéka.
aranyat. Nem valószínű, mert tört számot ád, ám
2) Átlátván, hogy a magyar pénznek már
bár lehetséges, mivel a solidus mellett triens is elég hitele és keíete ván bel- és külföldön, véget
volt forgalomban, a mely a solidusnak éppen V8 akart vetni annak az agiotagenak, a mely a ma
gyar pénz hátrányára a byzanczi aranynyal szem
része volt.
¿>) Ha a belföldi fontra vonatkozik, akkor, ben még mindig divatozott.33) Ezt mint nagyon
miután az akkori időbeli font mindig 12 uncziás bölcs törvényhozó az által érte el, hogy egy felöl
volt, tehát l 1/* márkát nyomott, a fennebbi szerint törvényesen forgalmi pénznek nyilvánította a by
pedig 1 márka ért 4 byzanczit, a font tett 6 by- zanczit birodalma egész területén, és ez által ho
zanczit és igy a 100 libra tett 600 byzanczi ara nosítván a külföldi pénzt, megállapította abbeli jo
gát, hogy törvényes árt szabjon neki; más felöl
nyat31), és ez esetet tartom valószínűbbnek.
Ha szó szerint a libra szón egy font sulymér- az árszabásnál a hazai pénz előnyére a byzanczi
téket akarnánk érteni, akkor a 1U0 font arany aranyat egy kissé alább szállította, mint a hogy
legalább is 7200 byzanczi aranyat tenne, és ez az belértéke szerint kellett volna, a mint ez külföldi
akkori idők pénzviszonyaihoz képest oly roppant pénzekkel mindenütt történik. Hogy ez a leszállí
ciszszeg, a mekkorát alig ha szabott törvény bir tás a forgalomban bajt nem okozott, azt két kö
rülménynek lehet köszönni: egyik az volt, hogy az
ságul.
Semmi kétség sincs benne, hogy Sz. István arany felváltásánál szenvedett kis veszteséget, a
legközelebbi utódai a pénzverésben az ö rendsze Magyarországi piaczi árak az aprólékos vásárlás
rét követték. A márka megmaradt, törvényesen meg nál ismét helyre pótolták, a másik az, hogy a byis tartották az egy márkából verendő darabok szá zancziaknak a súlya is kezdett volt apadni, és en
mát úgy a mint ő megállította volt, csak hogy a nél fogva valósággal nem is értek anynyit, miut a
megmaradt érmek arról tanúskodnak, hogy Magyar- menynyit értek volna, ha meglett volna, az igazi
országon is megtörtént az, a mi másutt; a királyi törvényes sulyok.
3) Igen hihető, hogy I. Béla e reform keresz
kamarások és pénzverömesterek a törvény ellenére
mind kisebbre szabták az egyes darabok súlyát, tül vitele alkalmával egyszersmind azt is elhatá
vagy egyszerűen csupa nyerészkedésből, vagy kegy- rozta, hogy az addig divatos fél dénárok mellett
keresésből, a menynyiben ez által a királyi kama egész dénárokat is kezd veretni, és hogy ilyeneket
ra jövedelmét gyarapitották. De ezért a törvényho valósággal veretett is, ha nem is nagy menynyizás a megállított elveken nem változtatott semmit. ségben. Hogy reánk ily egész dénár nem maradt,
I.
Béláról krónikásaink, névszerint Kézai nem
Si csoda, ha tekintetbe veszszük, hogy átalában
mon és Turóczi, azt közük32), hogy „fecit etiam nem sok pénz maradt I. Béláról reánk. Az akkori idő
cudi numos magnae mone’ae ex purissimo argento“ ben kész pénzből nem igen gyűltek nagy kincsek
és ismét „byzantiosque permisit currere per distric- egyes emberek kezeiben, és ennél fogva nem is
tum regni sui. Argcnteos etiam denarios ut supra lehetett alkalom ily kincsek elásására vagy más
dictum est, quorum quadraginta byzantius census ként elrejtésére. Ehhez járult még az a körülmény is,
hogy későbbi királyaink minden esztendőben megújí
erat.“
E tudósítás sok fejtörést okozott történésze tották a pénzt, és a régit a forgalomból kihúzván
inknek és érmészcinknek, mert a fenmaradt tény béolvasztatták; ily körülmények közt természetes,
leges adatokkal homlokegyenest ellenkeznek. Ugyan hogy a régi pénzekből annál kevesebb maradt
is azt kérdezték: mit jelenthet ez a „numus mag ránk, mennél nagyobb volt az egyes darab és
nae monctae“, miután világosan látjuk, hogy a Béla mennél tisztább ezüstből volt verve.
Ha ezt a reformot úgy veszszük, akkor egy
dénárjai kisebbek mind akármelyik elődjének a
pénze? és ha Sz. István alatt 45 dénár tett egy szerre tisztán áll előttünk, mit jelentenek a króni
byzanczi aranyat, hogy lehessen az, hogy a Béla kás fenn idézett szavai „fecit etiam cudi numos
kisebb dénárjaiból csak 40 ment volna egy byzan- magom monetae ex argento purissimo, quorum 40 by
czira? Ez elleumondások zavarában nem tudtak zantius census erat“.
Lássuk már most, hogy ezek a hozzávetőlege
tisztába jöni.
Ámde ha az ember elfogulatlan szemmel nézi sen kitalált állítások menynyire találnak a tényleges
e tudósítást, rögtön felötlik, hogy a krónikás e adatokhoz.
Az első Béla korából fenmaradt ritka déná
szókkal nem akart egyebet, mint a maga modorá
ban egy pénzügyi reformot jelzeni, és e reform, a rok kevés számából csak a következő valóságos
mely a pénzverés rendszerét gyökeresen átváltoz sulyok jutottak tudomásomra 3110-523 (Rupp), 0 581
tatta, az én felfogásom szerint a következőkben
J3) Tliurdczi i. h. „Non enim perm ittebat m ercatores et
állott:
uum nlario«, deiestabilein avaritiae voraginem, a sim plicibus et
1)1. Béla kiküszöbölte a Sz. István által be rascidt, su per fi mim Jiicrmn con gregnre."
14J Invitus quod gequius sít de meis civibus loquor, de
hozott bajor márkát és egy más márkát hozott bé.
3') T án tízszeres fredum ?
s*) Thuroczi, cap. XLV. — K ézai, cap. IV.
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a magam igazolására kénytelen vagyok itt m egjegyezni, bogy
a legsürgetőbb személyes kéréssel se voltam képes É rd y J á 
nos Úrtól m egnyerni, hogy a Nem zeti m úzeum ban levő dara
bok súlyait velem közölje.
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(Széchényi), ,0*697 (Wellenheim), 0*700 (Erdélyi és hihetőleg oly sorozat tagjai e .sulymértékek, a
múzeum, saját mérlegelésem szerint), e négy da mely 1-en kezdve valószínűen 72-ig ily egységet
rab öszvesen 2*501 grammot nyomván átlagos sú magokban foglaló sulymértékekböl állott.
A kifejtett 4*57 — 4*58 grammnyi sulyegység
lyát egy darabnak 0*625 grammra adja ki, a me
lyet féldenarnak véve kapunk egy egész dénárt, oly közel áll a Római solidus 4*545 grammnyi tör
vényes súlyához, hogy igen természetesen arra a
a melynek törvényes súlya 1*250 gramm.
Ezt vevén alapul, ha 40 ily dénár ért egy gondolatra vezetett, hogy az előttem levő sulyegy
byzanczit és a byzanczi törvényes súlyát 4*545 ség nem egyéb mint „pisetum“, még pedig a Szegrammal veszszük, 40X1'250 vagy 50 gramm ezüst beui pénzverdéből kerülvén ki, éppen a Szebeni
volt egy értékű 4*545 gramm arany nyal, a mi ezt márka (Marca Cibiniensis) pisetuma, azaz Vts réaz arányt a d ja : arany az ezüsthez mint 1: 11; sze. Ezt alapul véve a Szebeni márkát 48X4*572 31)
és ez az arány igen jól talál a fenn jelzett refor- ~ 219*456 grammnyinak találom. Már pedig II.
András királyunk 1224-beli diplomája azt mondja,
mi alapeszmével 33).
I.
Bélán kezdve a márkát 5 pensával hogy
szá ha a szebeni márkához e szebeni márkának
mították, tehát 1 pensa lévén 40 dénár, 5 pensa V, részét és még egy köllui dénárt hozzáadunk,
vagy 200 dénár nyomott egy márkát. Már 200X körülbelül anynyit fog nyomni mint a Budai már
1*250 = 250 gramm és e 250 gramm az a márka, ka 3R). E szerint mintán az akkori időbeli köllni
a melyet Béla a Szt. István béhozta bajor márka dénárok átlagosan 1*392 grammot (24 arany grant,
kiküszöbölésével, mint eredeti magyar márkát, bé- Wellenhcim) nyomtak, igy kell számitnuuk:
bozott a magyar pénzverdébe, és a mely mint mar1 Szebeni márka r r 219 456 gramm.
ca Budcnsis a magyar pénzverdében mind addig
'/„ Szebeni „
=
27*432
„
1 Köllni dénár
zz
1*392
„
divatozott, a mig az Osztrák ház trónra jutásával
a Bécsi sulymérték kiszorította ősi uraságából.
Öszvesen 248 28Ü gramm,
Hogy ez igy van, a következő adatokkal a mi csakugyan körülbelül anynyi, mint a pénzek
bizonyítom :
ből fenn kiszámított 250 gramm, a különbség nem
1)
1863-ban magánügyeim igazítása végett
lévén több mint 1*72 gramm azaz még nem egé
Szebenben járván Fusz Károly, gymnasiumi rector, szen 1 ya % , még onnan is származhatik, hogy
barátom 3 db. bronSzot mutatott nekem, a melyek a király a Szászoknak egy kissé kedvezni akart,
ben az első pillanatra sulymértékekre ismertem. ámbár az akkori idők mérlegelését tekintve, annak
További utánjárás után megtudtam, hogy e dara a rovására is cshetik 3#).
bokat csakugyan azon a helyen találták, a hol haj
2)
Az Erdélyi aranybéváltó hivataloknál a
dan a Szebeni pénzverde állott 3fi), Fusz barátom nyers arany béváltásánál mai napig is a pisetum
nak sikerült mindössze 7 ily darabot Szebenben szerepel mint sulyegység. E pisetum a Károly-Fefelfedezni, a melyekből éppen az ö ajándékából jérvártt 1866 tavaszán tett saját vizsgálódásom
egy darab a múzeumunk birtokába jutott.
szerint, a melynél Reznek Kósa István cs. k. pénzE darabok hengeralakuak, alsó alaplapjok bccslö Ur oly szives segédkezet nyújtott, hogy ez
sima, a felső kissé meg van domborítva, és min- alkalmat örömmel megragadom hálám kifejezésére
denik egy egy tölgykoszoruba foglalt dombormivll ez érdemes Ur iránt, ősi időktől fogva változatlan
képet mutat, úgy hogy valami nagyon vastag maradt, és súlyára nézve 53 n/19 ily pisetum me
egyoldalú bronsz érmekhez hasonlitnak. E darabo gyen egy Bécsi márkára 10). E pisetum, a mely
kat részint magam, részint Fusz Ur pontosan meg- nem lehet más, mint a régi magyar márka pisetu
mérlegeliük, és következő sulyuaknak találtuk:
ma vagy y4g része, nyom e szerint 5*207 gram
1) Egy régi heteshez vagy ötöshez hasonló mot, és 48X <;>‘207 teszen 249*936 grammot, a
jegy (A) nyom 146*43 grammot.
mely már éppen csaknem anynyi mint a fenn ki
2) Szakállas férfi képe, nyom, 183*33 gram számított márka.*1
mot.
3) Erszény, nyom 196*86 grammot
3;) 4*672 a vizsgált sulym értékekböl kiszám ított átlagos
4) kalapos fő
„ 201*80
„
középértók.
5) turbános(?)fö „ 206*40
„
’ *) „Videlicet quintnm dimidium fertonem Cibiniensis
ponderis cum Coloniensi denario, ni diserepent in atutera“
6) sisakos fő
„ 229 20
„
7) szakállas fő „ 313
„
Sohönwianer, §. X X XIII.
Ha e súlyokat öszszchasonlitjuk, lehetetlen
39) H a a 4-672 gram m ra kiszám ított átlag helyett, a
észre nem vcnuünk, hogy valamenynyien egy suly- legkevésbbé találó 7 számú darab kihagyásával 4-676 gram 
egységre vonatkoznak, a mely 4*57 — 4*58 gram m ot veszünk átlagos egységül, számításunk igy fog á lla n i:
4 8 x 4 676
=
219-600
mot nyom, névszerint foglal magában az 1-sö
ennek '/,-da
=
27-450
számú 32, a 2-dik 40, a 3-dik 43, a 4-dik 44,
1 köllni dénár >=
1-392
az 5-dik 45, a 6 dik 50, a 7-dik 69 ily egységet,
öszveseu —
248*442
3 0 II® ® byzanczi valóságos súlyát veszszük 4-464 gram 
mal, az arány lesz: 1.- 11-2, teh á t m ég kedvezőbb.
*6) Ma o tt van a Szebeni stearin gyertyagyár.
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,0). Hasonlóképpen határozta m eg 17*'6-ban Hammerschm idt pénzverdéi igazgató K ároly-K ejérvátt, 1. Széchenyi
Catal. Appendix éhen az Erdélyi országgyűlésnek ném et-nyel
ven adott felvilágontást a pisetum m ckkoraságáról.
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grammot nyomott. E font, a mely a Böckh-énél va
3)
Oszhangzó adatok szerint Róbert Károlyon
kezdve egészen Zápolya János koráig egy márka lamivel nagyobb, abban a bitben erősít, hogy a
aranyból a magyar pénzverdékben mindig 69 ara Római font semmi esetre se volt kisebb, mint a
nyat vertek. Az akkori időbeli magyar aranyok mekkorára Böckh határozta, hanem valószínűen
köztudomás szerint valamivel súlyosabbak voltak valamivel nagyobb.
A XIV száz elejéből egy egyenlet maradt
mint az újabbak 41) és átlagosan nyomnak 3 602
grammot. Tebát a márka volt 69X3'602 gramm, fenn, a mely a Szebcni márkát igy hasonlítja a
azaz 248,f>52 gramm, a mi a íenncbbivcl ismét Budaihoz: „vigiuti novem marchte (ad pondus
Transylvaniensc) quíe valent viginti quatuor marigen jól talál.
Itt megállapodom. Azt hiszem, hogy sikerült chas, ettres uncias, ct tertiam partém unius uncia?,
nekem a régi Budai és Szebeui márka valóságos et duas quinquaginta septem partes unius uncia; ad
súlyát minden ily dologban kitelhető bizonyosság pondus Budeusé“ "*). Ez arány a második Andráséhoz
gal és pontossággal kifürkésznem’, és mint csak nem talál, de nem is találhat, mert ez egyenlet nem
nem bizonyost kimondhatom, hogy a régi Budai sulymértéket, hanem pénzértéket hasonlít, és al
márka 249 — 250 grammot, a tízebeni mintegy kalmasint a ligára is tekint.
Ez az, k. olvasó, a mit a végi magyar márkára
219’5 grammot nyomott.
A vegyes házakból való királyaink korsza nézve tett tanulmányaim és vizsgálódásaim után mint
kára ez úttal nem terjeszkedem ki. Ez időből az eredményt felmutatni tudok; 43) fcccrimnc opera;
adatok forrása már sokkal bővebb, és a megállt pretium? — nec satis scio, nec si sciam dicere
tott alapon tovább épitui már könynyii lesz. Csak ausim! — Ila a szakemberek dolgozatom figyel
még két pontra kívánok végül egy kis megjegyzést mes méltánylása után munkám tartalmával és for
májával nem lesznek kielégítve, azzal fogom ma
tenni.
A Szeltem márkát II. András privilégiuma gamat vigasztalni, hogy én megtettem a mit tud
szerint Ili. Béla királyunk állította meg. Igen va tam, és a koszorús költő szavaival' szólítok fel
lószínű, hogy a szomszéd Byzanczi császárságban mindenkit, a ki többet tud és ért mint én:
divatozó Római font 8 uncziájára szabta. Ha e
„Vivc, vale! Si quid novisti rcctius istis,
végre mintát hivatalosan kértüyzanczhól, a mi nagyon
Candidus imperti; si non, his utere mecum!“
valószínű, azt kell következtetnünk, hogy az akkori
Byzanczi hivatalos fontnak 8 uncziája legalább
4íi Schönvisncr, 273 1.
is 219 grammot, a font maga tehát legalább 328 '/2
l'.z értekezés m ár bú vo’t végezve és sajtó nlá adva,
41) llupp, Schönvisncr, AVellenheim Cl, Cl ',,G 2 a r a n y grant talá ltak és ezzel saját m érlegeléseim is találnak, a mé
lyeiéből a szövegben feltett átlagot vettem.

n m ikor Seliimkó tanár U r szivességéhöl a líécsi cs. le. érem 
tárban tevő érmek és sulym érték.-k m érlegelését vettem . A l,özlött sulyok azonban a nyert eredm ényeken nem m ásítunk sem 
m it, és igy csak azért említem, begy alkalm at vegyek m a
gam nak a T isztelt tanár U r iránti bálám at kifejezni.
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A RETYEZÁT
hely viszony i és íerrnészeírajzi tekintetben.
Olvasta a muz. e. vál. tudományos ülésében márt. 13. 1867.
Csatő János.
Erdély egyik legregényesebb tája Hátszeg vi
déke. Ha az útas a Sztrigy folyam balpartján fel
felé haladva, eléri a hátszegi hegytetőt, egyszerre,
s mintegy varázsütésre tárul fel szemei előtt az a
bájos térség, mely Hátszeg vidéke név alatt (is
meretes.
Szorosabb értelemben Hátszeg vidéke két rész
re oszlik: u. m. a vidékre és torokra. A vidék mintegy
két és fél mértföldnyi átmérőjű köralaku s helyen
ként dombos tért képez; a torok pedig ettől kelet
re egy hoszszu ék alakú hullámzatos, helyenként
hegyi patakoktól átkasitott völgyet, mely Csopja ne
vű községnél kezdődik, s az úgynevezett Bába-hegy
nél (gyalu Bábi*) r.) végződik. Itt a torokon átvo
nuló út kétfelé válik, az egyik, a járatlanabb, Er
dély legnagyobbszerü barlangja, a Csétátye Boli
mellett vonul el az érdekes Sil völgyébe, a másik
a Bába hegyén át hasonlókig a Sil völgyén ke
resztül a Vulkáni szoroshoz vezet, mely egyike az
Oláhországba vezető szorosainknak.
Mind a vidék, mind pedig a torok dús lomb
vagy örökzöld erdőkkel díszített hegységektől van
környezve, melyek vihar-rongálta kopasz csupjaikkal sok helyen a felhős magasba emelkednek.
Ezek a hegységek, ez a változatos alakú ke
ret az, mely e vidéknek oly rendkívüli regényes, s
megható alakot kölcsönöz.
Keleten a Sil völgyéből két országra támasz
kodva emelkedik ki az Oláhbonnal közös 7,680
láb magasságú Páreng hegység, melynek szikla
tarját többnyire felhők tartják megszállva. Kelctdélröl nyugatnak az ős Retyezát hegysége vonul el
reczézett csupjaival, a Vaskapunál egy a Bánság
ba vezető szorost alkotván. Ezen a szorosan át ve
zette sergeit 101-ben a hatalmas római imperator
Traján, a Dákok fejedelme Decebál legyőzésére.
Innen északnak a Haczaseli vastartalmú, tovább a
Farkadini hegyek vonulnak, északról keletnek pe*) B u b i rum . Vénasszony.

dig a Hátszegi, Orlyai, Csopjai, tovább a Ponori
stb. hegységek.
Ily magas és terjedelmes hegységek természet
szerűleg több pataknak s folyamnak szoktak forrá
sai lenni: itt a szép Sztrigy folyam köszöni léteiét
a — Párengen kívül — nevezett hegységeknek, mely
két ágból u. m. a torokból lejövő Sztrigyböl s a
Klopotivánál s Malomviznél elhaladó úgynevezett
Nagyvizböl egyesülve, Orlya-Boldogfalván alól tört
magának erőszakosan útat a hegyek között, s for
málta Hátszeg vidékének egyedüli viz-szintes nyi
lasát.
A kristály folyamok partjait biis egeres ber
kek árnyékolják, s dús lombjaik között az elszórtfalvak s úri lakok tűnnek elé, környezve virányos
rétek s termékeny mezőktől, s mindezek felett, mint
viharedzett agg emelkedik ki az ősz Retyezát hó
lepte kúpjaival, s kölcsönzi a tájnak azt a regé
nyes alakot, mely a szemlélőre nézve az ellentétek
együttes béhatása alatt anynyira meglepő.
De nem csak természet által kegyelt s éke
sített vidék ez, hanem egyszersmind classicus hely,
mely már korszámlálásunk első százaiban külön
böző nemzeteknek szolgált dulakodási helyül, s ama
kor legnagyobb nemzetének, melynek nagyszerű,
már csak romjaiból ösmert müveit most is bámul
juk, a Rómaiaknak volt majdnem kétszáz évig, Trajántól egész Auréliánig (274.), egyik igen kedvelt
provincziája. Nincs is e vidéken úri lak, melyen
azon korból fennmaradt emlékek, mint kő- és érczszobrok, fájdalom többnyire csonkán, kötáblák, osz
lopok, téglák, érmek stb. ne találtatnának; de a
legérdekesbbek Európaszerte el vannak szórva; az
érmekből pedig nagy menynyiséget nyerészkedők
hordtak el béolvasztás végett.
Az útast e vidéken útaztában ábrándos me
rengés lepi meg, régi ős idők, harezias hős nem
zetek emlékei ébrednek fel lelkében, nagy tettei
ket romba dűlt néma emlékek hirdetik.
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Itt volt Várhely községénél a Dákok főváro tatván ábrándos elmélkedésre, s a költészet iránti
sa Sarmizcgethusa, később a Rómaiak Ulpia Traja- hajlamot fel is találhatni Hátszeg vidéke népénél.
Tán nincs hazánknak egy tája is, hol anynyi
nája. Hajdani nagyságából az elhordott szobrokon
s faragványokon kivlll nem maradt fenn semmi. rege, mese, monda keringene a nép száján, mint
Nem az idő romboló keze, hanem az emberek sem- éppen itt. Nincs szikla, kőhalom, rom, vagy bármi
misitési vágya, közönyössége s haszonlesése tette a feltűnőbb tárgy, melynek ne lenne meg phantasticus
föld színével egyenlővé. Csak az amphitbcatrum hosz- saját regéje.
Ki a népmondákat kedveli, ki enyhe nyári es
szudad köralaku földhányását láthatni még négy ka
pu nyílásával. A nagyszerű látványoknak hős gla téken a szabadban fellobogó tűz mellett elmesélt
diátorok elszánt küszködéseinek ime szinhelyén je regékben kedvét leli, menjen e vidékre s az öreg
lenben — mintegy a múlandóság képét jelelve — vadászoktól S juhászoktól kötetekre menő mondák
zsákruhába öltözött oláhnő legelteti néhány darab nak jut birtokába, melyeknél az a csodálatos, hogy
juhát, s a közel fekvő íiyiresckböl a juhásznak mé a nép általánosan mindazon építményeket, melyek
labús furulya hangja rezgi át a léget, panaszos só a római korból maradtak fel, s mindazon esemé
hajként a régen múlt nagy idők után.
nyeket, melyeket abban az időben történteknek ál
A köveket, melyek e város épületeit alkották, lít, a zsidóknak tulajdonítja.
Legyen szabad itt egy népmondát, mely a líeelhordották más építkezésekre, főleg pedig meszet
égettek belölök, s jelenben is megtörténik, hogy a tyezátnak egyik legszebb sziklájáról szól, az e vi
tudatlan munkás romboló kalapácsa egy ütésre egy- dékbeli regék példájául elmondanom.
cgy nagybecsű emléket semmisít meg örökre.
Azon ős időben, midőn még tüzet fúvó sokEzelőtt húsz egy néhány évvel még látható fejü sárkányok uralkodtak a sziklák felett, s tartot
volt egy pár mozaik talajrakat. A szebbik, mely ták rettegésben a vidék szegény földnépét, élt Oláh
két istent s három isten-aszszonyt ábrázolt, tökéle honban egy Jorgován nevű roppant erős fiatal em
tesen megsemmisült; a másik felett, mely félhüvelyk- ber, ki egy pásztor leányba volt szerelmes. A leány
nyi átmérőjű fejér és kékes márvány koczkákból a havason marhát őrizvén, egyszer csak eltűnt. Jor
van öszszerakva, egy oláhnak a juh akla van épít gován, ki kedvese után nagyon búsult, megindult
ve: azt ha valaki meg akarja nézni, az akol tulaj felkeresésére, de hasztalan kutatta fel a havasokat,
donossá elsepri subája ujjával a mozaikot fedő desz mert nem akadt a nyomára. Veszteségén nagyon
ka-táblára gyűlt szemetet s felnyitja megtekintés vé elbúsulva, eltökélte, hogy honába többé nem tér
gett, gyerekei pedig a mozaikból felvájt kavicsok viszsza, hanem remetéskedni kezdett annál a szik
kal kisértik meg a szemlélőtől egy pár krajezárt lánál, melyet róla Jorgován kövének neveznek, s
szerezni. Még néhány év, s hazánknak a római kór a melyről a leggyönyörűbb kilátás van Oláhor
ból egyedül megmaradt mozaikja is elenyészik. Ott szágba.
vannak továbbá a Krivádiai s Orlyai őrtornyok kör
Hoszszasabb ott lakása után, egy nap a szik
alaku fal romjai, melyeknek elsÖbbike a régészek la tetején ülvén, gyönyörű női éneket hall, s az
állítása szerint 250. és 270-ik évek között épült, énekről reá ösmer elvesztett kedvesére, kit az
másfél ezer évnél tovább daczolván e szerint az átelleni szirten lakó sárkány rabolt volt el s őrzött.
idő romboló hatalmának, s ki tudja még meddig fog
Jorgovánt Oláhbonban mindenki meghaltnak
ja hirdetni a hajdan hatalmas Róma építő ügyes hitte, mit ő tudván, nem ment oda viszsza, hanem
ségét és szorgalmát, melyről e helyen még Trajauus- leszállóit Erdélybe s itt egy negyven mázsás buzo
nak a Vaskaputól a vidéken, és Vulkántól a torokon gányt készittetett magának, ezzel a köszirt tetejé
átvonuló s Orlya-Boldogfalvánál egyesülő útjainak ről délben, mikor a sárkány a napon piriíkozoíf,
maradványai is tanúskodnak.
lóháton a sárkányhoz átszöktetett s ott megvívott
Érdekes továbbá aDemsusi templom jelenleg gö- véle, de nem győzhette le. Felbosszankodván a si
röghitüek gótb építészeti módorba épült egyháza, kő ker hiányán, újból lejött Erdélybe s egy más kivel fedett s tetején nyílással ellátott tornyával, mely lcnczvenkilencz mázsás buzogányt készittetett, ezzel
alatt az áldozó hely létezett; a templom jobb olda aztán a sárkányt hoszszas viadal után megszalasz
lán pedig az oraculum helyét most is épségben totta, mely dühében tüzet fúván, az útjába cső fá
kat s bokrokat mind leperzselte, s azóta azon he
láthatni.
De nincs helye itt minden régi emlék fclso- lyen nem is nő több.
rolásának, melyek e regényes tájéknak egyszersmind
Jorgován a sá rká n yt eg ész a h a tá rszélig ül
o/y kői tői jelleget kölcsönöznek, s még csak a ró döztehonnan az vissza kiáltott: várj csak Jorgomaiak utáni kórnak egyik szép romját, a Maíom- ván, eddig én voltam a havasok ura s minden ott
viz felett magas szirt-tetöre épült Kolcz várát em lakó állatoké; ezután te leszel az, de bosszút ál
lok rajtad! mérges legyeket bocsátók a havasokra,
lítem meg.
Oly vidék, mely nevezetes eseményeknek volt melyek marháidat elpusztítják s engemet megboszszínhelye, hol egy tettekben dús népnek oly szá szulnak.
Ezután a sárkány elvonult a méhádiai hegy
mos emlékei maradtak fenn elszórva, fel szokta az
utókor nemzedékében is ébreszteni a költöiség iránti ségek közötti barlangba s ott elvérzett. Tüzétöl a
fogékonyságot,„minden lépten bő anyagot szolgál források felhevültck, a kolumbácsi legyek pedig
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gyakran pusztítják azóta ; a havason a szegény
marhákat.
A Jorgován köve tetején pedig most is látszik
a patkója bélyege annak a lónak, melyen Jorgován
a sárkányhoz átszöktetett.
Egy hegységet az alatta elterülő vidék nél
kül, vagy egy vidéket az öt környező hegyek nél
kül leírni félszeg képnek találnám, s ezért véltem
szükségesnek Hátszegvidékét s mindazt, a mi ben
ne érdekesebb, röviden rajzolni. Rajzom halvány
ságát s tökélytelenségét mentse a mennyire ment
heti csekély tehetségem mellett az, hogy jelen igény
telen értekezésem főtárgya maga a Retyczát, mely
re ezennel áttérek.
A Retyezát hegysége, mely legmagasabb kúp
jától, a tulajdonképen úgynevezett Retyezáttól nyeri
kiterjedt értelemben is használható nevét, az oláh
Sil völgyéből emelkedik ki s a vaskapuig húzódik,
kelet-déltől nyugati irányba övedzvén Hátszegvidé
két, s messziről tekintve, egy ez irányba vonuló
lánczhcgységnek tűnik fel. Ue ezt a tüneményt csak
a távolság csalékony homály-leple kölcsönzi neki,
közelről rögtön szembe tűnnek azok a magas he
gyektől környezett szűk völgyek, melyek északról
délnek vonulnak fel a magasba, s ha e völgyek
valamelyikén kimászva, egy szabad látkört engedő
csápra jutunk, hegyek és bérezek chaoticus tömke
legé áll előttünk, melyek a világ minden irányába
vonulva, emelik a felhők régióiba rcczézctt tarjai
kat, repedezett szikla kúpjaikat.
Alant a mélységben a legváltozatosabb irányú
szűk völgyek kanyarognak, örökmoraju patakoknak
szolgáltatván utat a kivonulásra.
Ily rendetlen alakzatu hegységeket inkább ne
vezhetni hegycsoportnak, .mint lánczhcgységnek.
Az egész hegycsoport egy hoszndad rendet
len köralaku talpat foglal cl, mely délen Oláhhon
lensíkjába lapályul, északon Ilátszegvidékérc nyújt
ja ki hegyfokait, keleten a vulkáni, nyugaton pe
dig a bánáti s várhelyi hegységekkel kapcsolódik,
három ország között képezvén határvonal!.
Kőzet-állománya ennek a terjedelmes hegység
nek a Hátszeg-vidékére tekintő északi és a nyugati
vagyis Bánát felöli részén Zagyla (Gneiss), helyen
ként csillámpala. Malomviznél Ilaucr szerint, egy
kis terjü kigylapala (Serpentinschiefer) vanajegeezes kőzetbe bélclepiilvc.
Délkeleten, az úgynevezett Kuszturákon át
haladva, melyek zagyba kőzetből állanak, a Dréksánu havas részen zöldlés zagyla (chloritgneiss) te
lep kezdődik, mely az egész Dréksánu nevti terje
delmes oldalt borítja. A kőzet nagyon porlékony s
ennélfogva termő földdé válik s majd legelők ta
lajává.
Az e kőzet által elfoglalt térj egy sima rétséget mutat, csak helyenként áll még egy-egy kő,
s alig egy pár helyen tömeges szikla, de —fájdalom —
lehető dús tenyészete a füvészre nézt el van vesz
ve: magas fekvésénél fogva zordon elemi hőhatá
soknak lévén kitéve, a növényzet csak nyár elején
kezd életjelt adni, de akkor már a juhokat felhaj
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tották, melyek őszig ott maradván, ezen a sima he
lyen minden füszált lelegelnek, nem hagyván a bú
vár számára fenn egyebet egy virány nélküli zöld
pázsintnáb
A juhászok állítása szerint ez a sima legelő
csekélyebb tápláló erejű, mint a sziklások, miből
azt következtethetni, miszerint a zagyla s mész kő
zetek, melyeken a sziklás legelők formálódtak, kö
vérebb talajt s igy táplálékban dúsabb növényze
tet bírnak előállítani, bár sokkal keményebbek és
hosszasban állanak ellent a légkörbeli elemek béhatásának.
A Dréksánu havas a Szkoku Dréksánulujnál
végződik, mely egy szűk viz által alkotott árok-szertt hegyszorost képez. Itt megszűnik a nevezett kő
zet-réteg is és mész kőzet váltja fel.
A Szkoku Dréksánuluj földtani tekintetben az
egész Retyezáton a legérdekesebb pont, itt talál
kozván oszsze a különböző közötti hegységek. Az
árokban, mint egy tárházban, mindenik kőzet min
táját lelhetni a görgetegekben.
A Szkokon kimászva, egy terjedelmes mész
kő hegylánczolat éjére jut az ember, mely a Jor
gován köriben s a Gálbina nevű csúpban emelke
dik ki legmagasabbra.
Ez a hegység a Szkoku tetejétől északra a
Plésa-Kimpenyilor nevű begy által bényúlik a Silba;
délre pedig egy hosszú hatalmas határszéli hegylánczolatot alkot, s hihetőleg kapcsolatban van a
mékádiai mész-hegységekkel.
Lábát a Cserna pataka mossa, s az élről Oláh
honnak terjedelmes síklapályára láthatni, a meddig
összeolvad a látkörrcl.
A kőzet világos bamuszin szürke s Partsch a
kréta-képlethez sorolta.
Ezek a mészkő-hegységek vízben nagyon sze
gények, s nem igen akadhatni forrásra rajtok, mi
természetes okát leli a mészkő viz-áthatóságában; el
lenben a zagyla közetü hegységek számos forrással
és patakkal bővelkednek, s helyenként nem hiány
zanak ama regényes tavak is, melyek az Alpok
egyik födiszét és oly sok tündéries regék tárgyát
teszik.
A né]) egy párt ezek közül tengerszemnek
tart, s egyikén még apályt s dagályt is véltek ész
revenni. A tévedés oka abban rejlik, hogy az em
berek a természet törvényeivel ismeretlenek lévén,
a csudás dolgok iránti hiszclékcnységökben ezek
nek adnak elsőséget a valószinüek felett.
Helyenként a begyek, földünk belső tüzereje
általi feltólatások alkalmával, köralakot foglalván el,
töveikkel egy körülkerített mélyedést alkottak, a
vízgőzök nagymérvbcli lecsapódása következtében
a magasból lerohanó árvizek ezt a mélyedést meg
töltötték mindaddig, mig valahol lefolyásra akadtak;
8 minthogy a havasokon nagy a nedv-ülepedés, el
lenben a légmérsék alfoka következtében kevés az
elpárolgás, az említett módon keletkezett tavak hoszszason meg tudják tartani vizmennyiségöket; ha pe
dig a tetőkén alakult forrásokból folytonosan nyer-
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nek viz-szaporodást, kifolyásaiknál még tovább is
adnak a feleslegen.
Ez a keletkezési titka ama feneketlen mesés
tavaknak, és ös időben számos ily alakú és sokkal
terjedelmesebb tavak létezhettek földünkén, de clmállóbb közetü vagy földnemü gátjaik a nagy tö
megű víz nyomásának ellent állani nem tudtak, s
igy elenyésztek.
E fennti tavaknak is évek százai vagy ezrei
múlva enyészet leend a sorsuk; minden évben szá
mos szikladarab gurul le a magasból, s igy idővel
fel kell hogy töltődjék a medrük.
Máshelyeken a völgyekben léteznek öblös mé
lyedések, hová az oldalakról leolvadó hóié s esőárak gyűlnek össze; források ugyan nem nevelik
folytonosan vízmennyiségüket, de a melegségnek
már említett alfoka miatt kevés lévén az elpárol
gás, ezek is vízmennyiségüket kisebb-nagyobb mér
tékben megtartják.
Ilyen fennti tavak számosán léteznek a Retyezáton. Egy van a Retyezát kúpja alatt, ettől
északra, melyben még nyár közepén is leülepedett
jeges havat láthatni, a kúptól pedig délre három
szögöt képezve három, melyek a távolból szemlél
ve, feketéknek látszodnak, ezért a felsőnek feketetó — teu nyegru — a neve.
Legnagyobb s érdekesebb a Zenóga tó, mely
a Retyezáttól délkeletre fekszik. Ezt tartják tenger
szemnek s azt hiszik, hogy a közepében forgó van,
mely az oda jutott tárgyakat a mélységbe sodorja.
Midőn egyik ottlétem alkalmával egy barátommal a
közepe felé beúsztunk, vezetőnk kezdette a keresztet
vetni s elveszett embereknek hitt.
Ez a tó hozzávetőleg 6,000 lábon fcljiili ma
gasságba fekszik, s hosszudad köralakot mutat. Ke
rülete mintegy 1400 lépést tcszen. Három oldalról
hegyek környezik, ezeknek tetején repedezett szikla
darabok s kő-görgetegek hevernek, oldalaikon sziklacsoportozatok emelkednek ki, melyek nyugat felöl
egész a tó széléig húzódnak le. A sziklák között
kristály tisztaságú patakocskák lejtőnek szirtrolszirtre, mig vizeiket a tó medrébe öntik. Imitt-amott
henye fenyő-bokrok fúrták be gyökereiket a szik
la-repedésekbe, kúszó, hajlékony s dús levelezett!
ágaikkal örökzöld csoportozafokat képezve. A tó
keleti részén egy kis térség vonul el, bénöve henye
fenyővel, s ezek háta megett a láthatárt bézárólag
a kopár szirtekböl alakult Buknra nevtt havas emel
kedik ki reezés gerinczévcl.
A táj felett néma csend honol, s csak néha
rezgi át a léget a havasi csalogány lassú dallama,
melyet egy-egy szirtteldröl hallat; de éppen ezen
csend az, és a természetnek ez egyszerű magasz
tossága, mely a mindennapi élet zajából ide vándorlottra oly kimagyarázhatatlan bényomást tesz.
Még van a többek között három tó, melyek
nek megcmlitését nem múlaszthatom el, nem terjedelmességökért, hanem a bényomásért, melylyel fek
vésüknél 8 környezetüknél fogva a természet szép
ségeiben gyönyörködöre hatnak.
$
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Ha az úta8 Borbátvizröl felfelé haladva eléri
azokat a vadregényes szikla-hegyeket, melyek kúp
alakú szírt csápjaikkal a felhőkig nyúlnak fel, 8
kopár meredekségükért oláhnyclvcn Kuszturáknak
neveztetnek s e kúpok közül a Gálos nevűre kimász, egy felejthetetlen látvány jutalmazza mcg fá
radságát.
Nevezett csiipra három oldalról három völgy
emelkedik ki, az úgynevezett Obirséa téuluj, Vasziel és Gáles. Mindabárora völgy egyforma nagy
ságú s mind a háromnak közepén egy magányos tó
kékcllik, de kinézésűk egészen különbözik.
Az első völgy aljában magas jegenye és te
rebélyes czirbel fenyők (Pinus Abics et Cembra)
díszlenek, melyeket feljebb a henye fenyők válta
nak fel. A másik völgy aljába már csak henye fe
nyő-bokrok léteznek, holott a tető felé hatalmas kőgörgetegek közt dúrva szálú sikamlós füves foltok
láthatók. A harmadik völgy egészen kő, nincs bo
kor, nincs fűszál, egyedül a lyukacsos tarjag (ver
rucaria pertusa) a kövek élösdije s a növényvilág
elüharczosa viseli a tenyészet képét. Puszta, kihalt
e völgy: a legmagasabb csápok népesitöje a havasi
csalogány is kerüli e helyet, hol nem találhat zöld
re, s a zerge csak néha keres az ormain meredezö szirtek között menedéket az idő zordonsága vagy
a vadászok üldözése elöl.
Megragadó látványt képeznek e völgyek, s a
természet-búvárnak lelki szemei elébe régen-régen
múlt időknek képét idézik fel. Ilyen lehetett föl
dünk első átalakulásainak különböző korszakai alatt,
s e korszakokat a három völgy oly találón jel
lemzi.
x
Midőn földünk sűrű gözküréböl kibontakozva,
megdermett kő-kérgén csak a moháknak nyújtha
tott táplálékot, hasonló lehetett a Gáles völgyéhez.
A Vasziel már a fejlettebb növényzetű korszakot
tünteti elő, mig a harmadik völgy aljában díszlö
hatalmas fenyők az óriás Sigillariák korszakára em
lékeztetnek.
A Retyezát hegycsoportnak legmagasabb kúp
ja a Retyezát, mely 7,800 lábra emelkedik fel, a
többi csápok mind törpébbek.
Teteje minden csápnak, kivéve a mész-közetliekct, melyek néhány helyen, főleg a Jorgován
kövén s körülötte tömör sziklát s sziklafalakat al
kotnak, kühalmaz s alkalmasint már keletkezésekor
a kihűlés és feltolatás következtében repedeztek
meg, mibe az idő romboló évezredei is folytonosan
béfolytak.
Eléadván az elöbbeniekben a Retyezátnak he
lyi s alakzati viszonyait, úgy szintén röviden az
alkotó kőzeteit, áttérek állati s növényi tenyészete
elésorolására.
I.

Emlős állatok. Mammalia.
1. Erinacens europaeus L. sül tövisdisznó, az
aljbeli lomb-erdőkben.
« yk

,

2. Talpa europaea L. vakondok, rétes helye
ken, legelőken az aljban.
3. Ursus arctos L. medve, nyárba felmenyen
a juh nyájak után a tetőkig, ősszel leszáll a ' cziheresekbe s onnan meglátogatja a közellevö török
búzásokat is.
4. Melcs vulgáris Schreb. borz, az alanti lomb
erdőkben.
ő. Foetorius erminea K. et Bl. hölgymenyét,
az aljban tanyák körül.
6. Foetorius vulgáris K. et Bl. menyét, az
aljban.
7. Mustella marte3 L. erdei nyest, a szálas
btikkes erdőkben.
8. Mustella foina L. kövi nyest, sziklás he
lyeken.
9. Lutra vulgáris L. vidra, a klopotivai vizen.
10. Canis lupus L. farkas, felhat a borsfenyök tenyész-vonaláig.
11. Canis vnlpcs L. róka, a lomb erdőkben.
12. Fclis catus L. vadmacska, a lomb-erdőkben.
13. Sciurus vulgáris L. mókus, a blikk cs
fenyő-erdőkben.
14. Myoxus glis L. pele, a lomb-erdőkben.
15. Myoxus nitela Schreb. közép pölyti, a lomb
erdőkben.
,
16. Myoxus avellanarius, Desm. magyaró pölyü, magyarósok körül.
17. Arctomys marmotta L. havasi mormog, a
legmagasabb kúpokon. A Vasziel nevű tetőn láttam.
18. Mus mustellus L. közönséges egér, az alj
ban levő tanyák körül.
19. Mus silvalitus L. erdei egér, az alanti
erdőkben.
20. Hypudaous glareolus Schreb. vörhenyes
poczok, kövek között.
21. Lepus timidus Auct. közönséges nyúl, a
lomb-erdőkben.
22. Lepus variábilis Pali. havasi nyúl, a bo
róka-fenyők között.
23. Sus scrofa aper L. vaddisznó, bükkös és
fenyves-erdőkben.
24. Cervus capreolus L. őz, bükkös és feny
ves-erdőkben.
25. Capclla rnpicapra L. zerge, a fenyvesek
ben s az ezek feletti csúpokon.
Mint az állati életben oly nevezetes eseményt,
mely egy száz alatt is alig történik, kívánom itt
megemlíteni, hogy 1864-ben julius hóbau SzentGyörgy Vályán Hunyadmegyében egy földmives egy
eleven zergére akadott egy békeritett szőlőben, s
ott főbe is verte, nem tudhatván a szegény állat a
kerítésen átmenekülni. A földmives puska nélkül el
ejtett vadját oda való birtokos Buda Miklós úrhoz
vitte, ki rögtön szekérre pakolta s egy közellevö
helységbe átvitte, hol éppen többen voltunk jelen
vadászokul, s itt bémutatá a még meg se mereve
dett állatot, mint a vadász életben addigelé sohase
hallott eseménynek szomorú áldozatját. Nevezett
helység a zergék tanyájától szinte két napi járó
földre esik. Mi okozhatta, hogy az említett állat szik
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lás hazáját oda hagyva, hegyen-völgyen át oly meszszire vándorolt? az, az állati életben előfordulha
tó oly tünemények közé tartozik, melyeket okadatoltan megmagyarázni nem lehet. A zergét sziklái
közül még télben is teljes lehetetlen kiüldözni, s így
más indok lehetett, mely ezt szülőhelyétől oly
messze vezette.
II.

Madarak. A ves.
1. Vultur cinereus L. barna keselyű.
2. Vultur fulvus L.'szőke keselyű. Elhullott ál
latokra mind a két faj csapatosan gyűl össze; azon
kivül mind az aljban, mind pedig a tetőkén egyen
ként vagy többes számban szoktak keringeni vagy
tovább vonulni.
3. Gypaetos barbatus Cuv. saskesclyü, lát
hatni ritkán az alantabbi fenyvesek felett is, de leg
inkább szeretik a magas kúpok felett tartózkodni,
lcgkedvenczebb helyök a Jorgován köve körüli hegy
ségek, hol öt darabból álló csapatocskát is észlel
tem társaságba vonulni tova a magasban. Kedvencz
helyeiket, ha szép idő van, naponként felkeresik s
a mely irányba repültek, gyakran ugyanabban tér
nek meg visszafelé.
4. Aquila fulva L. havasi v. szirti sas, a feny
vesek és csápok felett láthatni.
5. Aquila imperialis, Bcchst. király-sas, a te
tők felett.
6. Aquila albicilla Br. csonttörö harács. Mi
dőn ősszel a Zenóga tóban a pisztrángok Ívnak s
ennek következtében a kis patakocskákba kiúsznak,
vadászok állítása szerint a sasok nagy pusztítást
tesznek bennök. Azok a sasok nem lehetnek má
sok, mint csonttörö harácsok.
7. Falco palumbarius L. közönséges héjjá, a
fenyvesekben költ.
8. Falco Nisus L. karvaj, hasonlólag a feny
vesekben költ, s a henye fenyő-bokrok között űzi
az örvös és lép-rigókat.
9. Falco Tiununculus L. vércse, felmegy a
borsfenyök tenyészvonala közötti sziklákig, hol al
kalmasint fészkel is.
10. Strix Uralensis L. hajnali bagoly, a bük
kös erdőkben.
11. Strix alucco L. huhos v. erdei bagoly, a
lomb-erdőkben.
■12. Strix pygmaea Bechst. picziny csuvik, a
zajkányi fenyvesben.
13. Strix Birbo L. nagy suholy, a lomb
erdőkben.
14. Strix Otus L. közönséges fülbeg, a lomb
erdőkben.
15. Corvus corax L. holló, sziklás helyeken.
16. Corvus glandarius L. szajkó v. mátyás,
a lomb-erdőkben, de felmenyen a tetőkig is, a Rctyezát kúpja felett láttam három egyént elrepülni.
17. Nucifraga Caryocatactes Briss. rendes csöntör, a fenyvesekben, a hol fészkel is.
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18. Fyrrhocorax alpinus Cuv. liúros holló, a
nuksorai fenyvesekben látták.
19. Oriohis Galbula L. aranyhegy, sárga rigó,
az alanti lomberdőkben.
20. Cuculus canorus L. kakuk, a lomb er
dőkben.
21. Picus martius L. fekete harkály, a feny
vesekben; felkeresi a bükkös erdőket is.
22. Pieus viridis L. zöld harkály, a lomb
erdőkben.
23. Picus viridicanus L. szürke harkály, az
alantabbi lomb erdőkben.
24 Pieus major L. nagyobb harkály, az alj
beli erdőkben.
25. Picus leuconotos L. fejérhátu harkály, a
bükkös és fenyves erdőkben, különösön a kettőnek
érintkezési vonalán.
2G. ' Picus nicdius L. közép harkály, az al
sóbb lomb-erdőkben.
27. Picus minor L. kisebb harkály, az aljban.
28. Picus tridactylus L. három ujju harkály,
a fenyvesekben. Ez a madár és a kontyos czinke,
Parus eristatus az, a mely a fenyveseket sohase
hagyja oda; holott a többi havasi szárnyasok ki
vétel nélkül mind vándorolnak. Maga a faj tyúk,
Tetrao Urogallus is felkeresi a bükkösöket, s ott
fészkel is.
29. Yunx Torquilla L. közönséges nyaktekercs,
az aljbeli lomb-erdőkben.
30. Sitta europiea L. közönséges favágár v.
poncz, az alanti lomb-erdőkben.
31. Cerfhia familiáris L. közönséges fakúsz,
a lomb-erdőkben.
32. Loxia curvirostra L. közönséges keresztcsőr, a fenyvesekben.
33. Pyrrhula vulgáris, Briss. közönséges pirók,
a fenyvesekben.
34. Fringilla coccothraustes L. vasorru kupaly,
az alanti lomb erdőkben.
35. Fringilla coelebs L. erdei pinty, felme
nyen a henye s boróka-fenyők tenyész-vonaláig s
ott a juhásztanyák körül tartózkodik.
36. Fringilla montifringilla L. fenyő pinty, a
fenyvesekben.
37. Fringilla linaria L. lenike, a fenyvesek
ben egyenként v. párosán.
38. Fringilla spinus L. csíz, a fenyvesekben
egyenként vagy párosán.
39. Emberiza cia L. ostoba sármány, az aljban
a patakok kifolyásánál eger bokrok között, s a pa
tak melletti köves oldalokon.
40. Alauda arborea L. erdei pacsirta, az alanti
lomb-erdőkben.
41. Anthus aquaticus L. vizi pipár v. pipis
ke, a borsfenyök közötti magas nedves legelőkén s
vizes helyek körül, hol fészkel is kövek mellett s
bokrok alatt.
42. Motacilla sulphurea Bechst. havasi billegény, a hegyi patakoknál az alanti völgyekben.
43. Aceentor alpinus Bechst, havasi csalogány,
a legmagasabb kúpokon s sziklákon, hol fészkel is.

44. Aceentor moduláris Koch. hamvas mejjü
csalogány, a henye s boróka-fenyő bokrok között.
45. Parus ater L. fenyö-czinke, a fenyve
sekben.
46. Parus palustris L. mocsári czinke, a bükk
erdőkben.
47. Parus eristatus L. kontyos czinke, a.fcnyvesekben.
48. Parus caudatus L, hosszufarku czinke, a
bükk erdőkben.
49. Regulus crococephalus, Br. királyka ökör
szem, a fenyvesekben.
50. Regulus pyrocephalus, Br. tüzfcjü ökör
szem, a fenyvesekben.
51. Cinclus aquaticus, Bechst. vízi-rigó, a he
gyi patakokon az alantabbi völgyekben.
52. Turdus viscivorus L. lép-rigó, a fenyve
sekben, azonkívül felkeresi a henye fenyő közötti
köves és vizenyős legelőket; s leszáll a bükkös er
dőkbe is.
53. Turdus musicus L. éneklő rigó, a lomb
erdőkben.
54. Turdus Merula L. fekete rigó, az alsóbb
lomb-erdőkben.
#
55. Turdus torquatus L. örvös rigó, a feny
vesekben, hol nagyon számosán fészkelnek.
56. Saxicola Oenantbe Bechst. hont szikiár,
felraenyen a fenyveseken feljüli sziklákig, s ott is
fészkel.
57. Troglodytes punctatus L. közönséges csuk,
ökörszem, a blikk és fenyö-erdökbeni csalitokban.
58. Sylvia Luscinia Lath. bájdalu zenér, az
alanti lomb-erdőkben.
59. Sylvia hortensis Bechst. apró zenér, az
alsóbb lomb-erdőkben.
60. Sylvia atricapilla Lath. barátka zenér, az
alanti lomb-erdőkben.
61. Sylvia Tithys Lath. fekete begyü zenér,
vörös farkú zenér, sziklás helyeken, a legmagasabb
kúpokig, hol fészkel is.
62. Sylvia rubecula Lath. veresbegyll zenér,
az aljtól fel a fenyvesekig, felül a fenyőfák kereszt
jére, (tetejére) hol mint egy kis láng veszi ki ma
gát, s onnan hallatja kellemes énekét.
63. Sylvia sibilatrix Bechst! erdei lomb-zenér,
az aljbeli lomb-erdőkben.
64. Sylvia Trochilus Lath. lomb-zenér, az
alanti lomb-erdőkben.
65. Sylvia rufa Lath. szürke lomb-zenér,
felmenyen a henye fenyők tenyész-vonaláig, hol
fészkel is.
66. Caprimulgus punctatus Wolf. európai lap
pantyú, felmenyen a henye fenyők honáig, hol éj
jelenként hallatja csengő hangját, hihetőleg ott
költ is.
67. Columba Palumbus L. örvös galamb, a
bükk és fenyő-erdőkben.
68. Columba Oenas L. vadgalamb, az alanti
lomb-erdőkben.
69. Columba Turtur L. gerle galamb, lomb
erdőkben.
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70. Tetrao Bonasia L. császár fájd; főlegmagyarósok körül.
71. Tetrao medius Leisl. középfajd. E fájd lé
tezése a Retyezáton még nem bizonyult be, de va
dászok állítása s magyarázata szerint hihető, hogy
az Uriki havasban elé,jön, hol borsfenyö bokrok küzzíll yélték kirepülni látni.
72. Tetrao Urogallus L. siket fájd, a fenyve
sekben, diirgési idejük április közepén túl kezdő
dik, a tyúk gyakran a bükkösökben fészkel, 1864bcn a seréli bükkös erdőben találtunk egy fész
ket 12 tojással, a tojásokat levittük Borbátvizre, bol
egy kotló két nap múlva egy híján kiköltötte, de
felügyelet hiánya következtében egy macska áldo
zatai lettek, ii tojások 3 óránál tovább voltak ál
lati melegítés nélkül, miből bébizonyult, hogy a
nyári nap melege elégséges egy ideig a már kotolt
tojásban az állati életet, az anya melegítése nélkül
is fenntartani.
73. Tetrao Tctrix L. nyír fájd, az Uriki ha
vasban borsfenyö bokrok, között, a siket fajdnál két
héttel később diirgcnck.
74. Tetrao Lagopus L. hófajd, első rangú ornithologpsunk Stetter ur kapott egy példányt aRetyezáti hegységről, azonkívül egy oláh puskás is
beszélte, hogy egyszer látott, kifejezése szerint „egy
fejér foglyot" a Retyezáton. Többet e fajnak hazánkbcli előfordulásáról nem hallottam.
75. Pcrdix cincrca Latli. szürke fogoly, az
Uriki és Bttrlea nevű havasokon, a henye és boróka
fenyő bokrok között fészkel, mely helyeken több
ször találtam egyenként s egész fészekaljat is,
76. Totanus hypoleueos Temm. parti viziram,
a Uepusnyik nevű havas tövén ős fenyvesek között
elfolyó vizen több darabot láttam, alkalmasint ott
fészkeltek is.
77. Scolopax rusticola L. erdei szalonka, az
Uriki fenyvesek felett június hóban igen számoson
és sokkal hosszasabban, mint alant szoktak, láttam
húzódni őket. Késő este is. még repdestek a tűz
körül.
78. Anas Qucrquednla L. pergő kácsa, a Zenóga tóban találták, mi érdekes jelenség, minthogy
a réczék az alanti folyónak mentén szoktak húzód
ni, s vándorlásuk alkalmával rendszerint a szárnya
sok a hegységeknek legalacsonyabb pontját szok
ták felkeresni. Rendkivüli esemény téveszthette hát
az említett szárnyast ily magas régióba.
Az elősorolt madarakan kivttl hihetőleg még
több szárnyas, különösön az énekesek osztályából,
fordul meg a Retyezáti hegységeken, de minckutánna a tenyészet már az aljban nyiresenés bükkösen kez
dődik, csőrösek pedig egészen hiányoznak, a csere
erdők szárnyasait kihagytam, s itt csak azokat so
roltam elé, melyek vagy igazi havasi lakók, vagy
pedig számosabban szokták felkeresni; különösön
pedig a melyeket személyesen észleltem. Természe
tesen a mondottak csak a nyári hónapokra érvé
nyesek, mivel télben nagyobb részük vagy lejön
az alantabbi vidékekre, vagy egészen ide hagyja
hazánkat.
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III.

K ígyók. Ophidia.
1. Coluber atrovirens Scbinz. Fekete-zöldes
sikló, E. A. Biclz úr szerint Vulkánnál, s igy hi
hetőleg a Retyezátnak a Sil'felöli részén is. .
2. Coronella laevis Merr. Sima sikló, az elő
hegységekben, pl. a Seréli bükkös havasban, a malomvizi s klopotívai vizek mentén.
3. Pclias Berus L. béri paizsóiz, a Sercli
bükkös havason.
4. Vipera ammodytes Merr. Varancsor, ho
moki vipera. Ezt a viperát a Sil völgyében talál
tam ugyan, de minekutánna a Rctyczát búnyúlik
ebbe a völgybe,, másfelől a mehádiai hegységekkel
is, hol ez a mérges kígyó gyakori, kapcsolatban van,
bátran sorolhatni a Retyezáti állatokhoz.
IV.

Halak. Pisces.
1. Salmo Fario L. pisztráng, a havasi pata
kokban nagy számmal, a Zcnóga tóban, hová em
berek kellett hogy felvigyék, s hol jelenleg bizonyo
san a legnagyobb pisztrángokat találhatni hazánkban.
2. Thymallus vexilifer Agass. tomoliko, 1cpényhal, a havasi patakokban.
A rovar osztályhoz tartozó egyéneket, melye
ket számoson gyűjtöttem a Retyezáti hegységekben,
nem lévén tudományosan meghatározva, nem so
rolhatom elé.
V.
N övények. P la n ta e .
1. Tkalictrnm aquilegifolium
Válya velyerászka, fenyvesek alatti köszálon. Julius.
2. Hepatica nobilis Mucii, a Vaskapunál, bok
ros füves helyen. Április.
3. Hepatica transsilcanica Fuss. Malomviz fe
lett, Fuss. Flór. Trans. szerint.
4.
" Anemone baldensis, L. Uriki havasok má
jus, Vasziél junius, Rctyczát kúpja julius. Köves
sziklás helyeken.
5. Anemone nemorosa, L. a Klopotívai víznél,
lomb erdőkben. Május.
6. Anemone ranunculoides L. a klopotívai s
malomvizi vizeknél, lomb-erdőkben. Május.
7. Ranunculus crenatus W. K. Fuss. Flór.
Transsilv. szerint.
8. Ranunculus aconitifolius L. Tuja havason,
fenyvesekben. Julius.
9. Ranunculus Ficaria L. a klopotívai víznél,
füves helyeken. Április.
10. Ranunculus auricomus L. a klopotívai víz
nél, bokros oldalokon. Május.
11. Ranunculus montanus Willd. Szkoku Dréksánuluj, Dilma ku bráz, köves sziklás helyen, a
borsfenyök tcnyészvonalán. Julius. Mésztalajon.
12. Ranunculus Villarsii D.C. Uriki havason,
nedves füveseken a patakocskák mellett, a feny
vesek között. Május.
T j.
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13. Ranunculus repens L. Válya Velyerászka, nedves helyeken, az ösvények mellett a (eny
vesekben. Július.
14. Caltha palustris L. Uriki havas, a pata
kok s források körül a fenyvesekben. Május.
15. Trollius enropaeus L. Zajkányi havas,
alantabbi kaszálókon s füves helyeken. Julius.
— var. viridiflorus, Dilma ku Bráz, a borsfenyök közötti legelőkön. Julius. Mésztalajon.
10. Helleborus purpurascens W. K. Klopotiva
felett, bokros füves helyeken. Április.
17. Isopyrum thalictroides L. a Klopotívai viz
mentén, lomb erdőkben. Április.
18. Aconitum cernuam. Wulf. Fuss flóra trans.
szerint.
19 Aconitum Napellus Dód. magas legelőkén,
sziklás helyeken, források, s patakok körül, Rctyezát, Kuszturák. Szeptember.
20. Aconitum tauricnm Wulf. Sztina de riu,
henye fenyő-bokrok között. Augusztus.
21. Aconitum strictum liernh. Schur Enni.
Pl. Trans. szerint.
22. Aconitum Koelleanum Rclibch. Schur Enm.
Pl. Trans. szerint.
23. Aconitum Lycoctonum L. Gálbin, fenyve
sekben. Julius.
24. Actaea spicata L. Seréli havas, bükkös er
dőben. Június.
25. Corydalis cava Schvveigg. et Kőért. Nuksorai fenyves Április.
26. Nasturtium pyrenaicum R. fír. Kasztélé
csari, porondos marton, fenyvesek között. Augustus.
27. Arabig arenosa L. a klopotivai viz mentén,
porondos kavicsos helyeken. Julius.
28. Arabig Haliért L. Funtina recse, Sztina
de Riu, nedves füves helyeken, források és pata
kok körül, jegenye és henye fenyők között. Junius.
29. Arabis ooirensis Wulf. a Zenóga tó körül,
a Retyezát kúpján, füves helyeken. Julius.
30. Cardaminc alpina Willd. Fuss Flóra trans.
és Schur Enm. Plánt. Trans. szerint.
31. Cardaminc regedifolia L. Sztina de riu,
az ösvény körül, köves helyeken. Junius.
32. Cardamine amara L. Uriki havas, Gálbin,
források és patakok körül, a fenyvesek között. Jul.
33. Dcntaria bulbifera L. Sztina do riu, feny
vesekben. Jun.
34. Alyggum saxatile L. a klopotívai viz men
tén a sziklákon. Szept.
35. Alyggum Wulfenianum fíernh. Dilma cu
bráz, kavicsos helyeken, boróka bokrok között. Jul.
Mésztalajon.
36. Lunaria r&diuiua L. Gura zlátyi, a viz
martján, bükkös erdőkben. Jul.
37. Pcltaria alliacea L. a klopotívai viz men
tén a parton, bükk és eger-bokrok között. Jul.
38. Draba Aizoon Wnhlb. Szkorota száka, Jorgován köve, sziklákon, boróka s henye fenyő bok
rok tenyészvonalán. Jul. Mésztalajon.
39. Draba Dorneri Ilm jf. Schur Enum. Plantar. Transsilv. szerint.
Mtiz. Kvk. IV'. köt.

40. Thlaspi Dacicum Heuff Fuss Flóra Trans.
és Schur Enum. Plánt. Trans. szerint.
41. Biscutella laeviyata L. Dilma ku bráz, ka
vicsos helyeken, boróka bokrok között. Jul. Mész
talajon.
42. Helianthemnm alpesire Rchb. Schur Enum.
Plánt. Transilv. szerint.
43. Hdianthemum vulgare Gdrtn. Borbátviz
felett, nyiresek és bükkösök közötti száraz füves
helyeken. Auguszt.
44. Viola odorata L. Klopotiva, Malomviz fe
lett, füves helyeken. Április.
45. Viola sylvestris Lám. Klopotívai vizen, bok
rok között. Május.
46 Viola canina L. Borbátviz felett, bokros
füves helyeken. Május.
47. Viola biflora L. Sztina de riu, füves, kö
ves helyeken, patakok körül a borókák tenyészvo
nalán. Julius.
48. Viola declinata W. K. Kaszálókon, lege
lőkön, a fenyvesek és boróka bokrok között. Má
jus—szeptember.
49. Viola alpina Jacq. Jorgován köve, szik
lákon a borókák tenyészvonalán fejül. Julius, mész
talajon
50. Parnassia palustris L. Seréli havas, Dil
ma ku bráz, Csuka: kaszálókon, filves helyeken, kö
vek között, bükk és fenyő tény észvonalon. Aug.
51. Polygala vulgáris L. Gálbin, füves he
lyeken, fenyvesek között. Jul.
52. Dianthus barbatus L. Zajkányi havas, fü
ves sziklás helyeken, bükkös erdőkben. Jul.
53. Dianthus Cartlmsianorum L. Borbátviz fe
lett, füves száraz oldalokon, nyir és bükk bokrok
között, a Klopotivai vizen sziklás oldalokon. Jul.
54. Dianthus tematus Heuff. Gálbin, a feny
vesek között kiemelkedett sziklák repedéseiben. Jul.
— Schur enumeratioja szerint varietasa az előb
binek, mi igen hihető.
55. Dianthus vaginatus Rchb. Fuss Flór.
Transsilv. szerint.
56. Dianthus nitidus W. K. Fuss Flór. Trans.
szerint.
57. Silene nemoralis W. K. a klopotivai viz
mentén, bokros oldalokon. Jun.
58. Silene nutans L. a klopotívai viz mentén,
sziklás martokon. Jul.
59. Silene injlata Smith. a klopotivai vizen,
bokrok között. Jul.
60. Silene saxifraga L. Fuss Flór. Trans. és
Schur. Enum. Plánt. Transsilv. szerint.
61. Silene petraca W. K. Schur. Enum. Plánt.
Trans. szerint.
62. Silene quadrifida L. a Kuszturák kúpjain,
sziklák között. Aug.
63. Silene acaulis L. a Kuszturák feletti tó
lefolyásánál, sziklákon. Aug.
64. Lychnis Viscariu L. Borbátviz felett, bok
ros helyeken. Jun.
65. Alsine Gerardi Wahlb. a Kuszturákon, szik
lák között. Aug.
11
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95. Orobus canescens L. fii. Schur Enum. Pl.
66. Alsine recurva Wahlb. a Kuszturákon, szik
Transsilv. szerint.
lák között. Aug.
96. Prunus Mahaleb L. Fuss Flór. Transsilv.
67. Moehringiamuscosa L. a klopotívai s malomvizi vizek mentén, árnyékos, nedves sziklákon. Má szerint. Malomviz felett.
97. Spiraea ulmifolia Scop. Seréli havason,
jus—Junius.
68. Stellaria cerastoides L. Sztina de viu, ned bükkös erdőben. Jun.
98. Dryas octopetala L. Jorgován köve, a szik
ves füves helyeken. Jun.
69. Stellaria Holostea L. a klopotívai viz men lák tövénél, füves helyeken, henye fenyö-bolírok kö
zött. Aug. Mésztalajon.
tén, bokros helyeken. Máj.
99. Geum urbanum L. Válya Velyerászka,
70. Malachium aquaticum Fries. A Gálbinon,
fenyvesekben. Jul.
patakok mellett. Jul.
100. Geum intermedium Ehrh. Seréli havas,
71. Cerastium triviale Link. Borbátviz felett,
bükkös erdő közötti irtáson. Jul. 1
füves bokros helyeken. Jul.
101. Geum rioale L. Válya Velyerászka, a
72. Cerastium petrosum Schur. Jorgován köve,
fenyvesek közötti füves helyeken. Jul.
sziklákon. Aug. Mésztalajon.
102. Geum reptans L. Uriki havas, Válya Ve
73. Cerastium alpinum L. Arágyes,-, Kusztulyerászka, a fenyvesek körüli legelőkön. Máj.—Aug.
rák sziklák között. Aug.
103. Geum montahum L. Válya Velyerászka,
74. Tilia grandifulia Ehrh. A klopotívai viz
a fenyvesek körüli legelőkön Jun.—Aug.
mentén. Jul.
104. Fragaria véstea L. a klopotívai viz men
75. Tilia parvifolia Ehrh. A klopotívai viz
mentén. Jul.
tén, bokros oldalokon. Máj.
105. Fragaria collina L. Plosíyina, gyepes he
76. Iíypericum quadrangulum L. Kasztélé csari,
lyeken, nyiresek között. Máj.
a fenyvesekben. Aug.
106. Potentilla inclinata Vili. a klopofívai viz
77. Acer Fseudoplatanus L. Páltyina, a feny
mentén, bokros martokon. Aug.
vesekben. Jul.
107. Potentilla aurea L. Gálbin, füves helye
78. Geránium phoeum L. Válya Velycrászka,
ken a fenyvesek között. Jul.
füves helyeken. Jul.
108. Potentilla chrysantlia Treo. Seréli havas,
79. Geránium pratense L. Gálbin, fenyvesek
füves helyeken a bükkösökben. Jun.
közötti irtáson. Jul.
109. Ilosa canina L. klopotívai víznél, bokrok
80. Geránium sanguineitm L. Gálbin, fenyve
között. Május.
sek közötti füves helyeken. Jul.
110. Alchemilla vulgáris L. Uriki havas máj.
81. Geránium divaricatum Ehrh. Fuss. Flór.
Gálbin. Jul. patakok és források körül.
Transsilv. szerint.
111. Crataegus nigra W. K. Schur Enum. Pl.
82. Geránium rdbertianum L. a klopotívai viz
Transsilv. szerint.
mentén, szik.ák tövén. Jul,
112. Pyrus communis L. a klopotívai viz men
83. Oxalis Acetosella L. Sztina de riu, ldopotívai s malomvizi vizek mentén, árnyékos mohás kö tén. Május.
113. Pyrus Malus L. a klopotívai viz men
veken. Junius.
84. Cytisus sagitialis Kocli. Borbátviz felett, tén. Május.
száraz füves helyeken, nyiresekben. Jul.
114. Aronia rotundifolia Pers. Fuss Elora
85. Trifolium pratense L klopotívai s malom Transsilv. szerint.
115. Sorbus aucuparia L. Csalta, a fenyve
vizi vizek mentén, kaszálókon. Jun.
86. Trifolium médium L. Dilrna ku bráz, fü sekben. Junius.
116. Epilobinm angustifolium L. Sztina de riu,
ves helyeken, boróka bokrok között. Aug.
87. Trifolium alpestre L. klopotívai viz mentén • henye fenyő-bokrok között. Aug.
117. Epilobium montamtm L. Csaka, a feny
kaszálókon, jul.
88. Trifolium pannonicum Jacq. a klopotívai vesek. alatti füves helyeken, a klopotívai vizűéi, bok
ros martokon. Jul.
viz mentén, kaszálókon. Jul.
118. Epilobinm origanifolium Lám. Dréksánu,
89. Trifolium arvense L. Borbátviz felett szá
raz, porondos és füves helyeken, nyir-bokrok kö egy forrás által formált mocsárban a henye fenyő
kén feljüli legelőn. Aug.
zött. Augusztus.
90. Trifolium repens L. Borbátviz felett, a
— Var. minimum, Schur Enum. Plánt. Trans.
szerint.
nyircsek közötti gyepeseken. Aug.
91. Oxytropis Ilalleri Bunge, Fuss Flór. Trans.
119. Epilobium collinum Gm. Schur Enum.
Plánt. Transsilv. szerint.
és Schur Enum. Plánt. Trans. szerint.
120. Scleranthus neglectus Roch. Fuss Flór.
92. Vicia sylvatica L. a klopotívai viz mentén,
Trans. és-Schur Enum. Plánt. Transsilv. szerint.
bokros sziklás marton. Jul.
93. Orobus vemus L. a klopotívai víznél, bok
121. Rhodiola rosea L. a Zcnóga tó feletti
sziklák között. Jul.
rok között. Április.
94. Orobus pannonicus Jacq. Fuss Flór. Trans.
122. Sedum maximum Sut. a klopotívai vizmentén, sziklákon. Szept.
szerint.
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123. Sedum Fabaria Koch. Schur Enum. Plant.
Transsilv. szerint.
124. Sedum atratum L. Dilma ku bráz, ka
vicsos helyeken, boróka és henye fenyő-bokrok kö
zött. Jul. Mésztalajon.
125. Sedum annuum L. Gálbin, sziklákon. Jul.
126. Sedum allnim L Gálbin, sziklákon. Jul.
127. Sedum dasyphyllum L. a klopotívai vizmentén, sziklákon. Jul.
128. Sedum repens Schleich. Jorgován köve,
sziklákon. Jul. Mésztalajon.
129. Semperoivum pátens G. et S. Fass Flor.
Transsilv. szerint.
130. Saxifraga Aizoon Jacq. Jorgován köve,
sziklákon. Jul. Mésztalajon.
131. Saxifraga crustata Vest. Jorgován köve.
sziklákon. Jul. Mésztalajon.
132. Saxifraga biflora All. Schur Enum. Pl.
Transsilv. szerint.
133. Saxifraga bryoides L. Kuszturák, szik
lákon. Augusztus.
134. Saxifraga aizoides L. Jorgován köve,
Kuszturák, sziklákon. Aug. Mész- és zagyla-talajon.
135. Saxifraga stellaris. Zenogucza, a pata
kok folyásán. Julius.
136. Saxifraga Clusii Gou. Schur Enum. Pl.
Transsilv. szerint.
137. Saxifraga cuneifolia L. Uriki bükkös,
sziklákon. Május.
138. Saxifraga muscoides Wulf. Jorgován kö
ve, sziklákon. Jul.
139. Saxifraga cymosa W. K. Itetyezát kúpja,
sziklákon. Jul.
140. Saxifraga androsacea L. Jorgován kö
ve, lefolyásokon. Jul. Mésztalajon.
141. Suxijraga adseendens L. Jorgován köve,
kavicsos füves helyeken. Jul.
142. Saxifraga Heujfelii S. N. K. Fuss Flor.
Transsilv. szerint
143 Saxifraga rotundifolia L. Uriki havas.
Máj. Gálbin. Jul. Források és patakok körül, feny
vesek és boróka s henye fenyő-bokrok között.
144. Chrysoeplenium alterniföl ium L. Uriki
havas, források s patakok körül. Máj.
145. Astrantia major L. a klopotivai viz men
tén, kaszálókon. Jul.
146. Pimpinella Saxifraga L. Plostyina, le
gelőkön a nyiresekben. Aug.
471. Seseli eoloratum Ehrh. Plostyina, legelő
kön, fiives helyeken a nyiresekben. Aug.
148. Libanotis athamantoides Dl. a fűrész mal
mon alól, a klopotivai víznél, egy meredek szikla
felett, bokrok között. Szept.
149. Athamanta cretensis L. var. mutellinoides
Schur Enum. Plant. Transsilv. szerint.
150. Meum mvteliina Gaertn. Gálbin, Jorgo
ván köve, legelőkön. Jul.
151. Peucedanum alsaticum L. Seréli havas,
kavicsos tisztásokon, a bükkösökben. Ang.
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152. Ileracleum palmatum Bgtn. Fuss Flóra
Transsilv. szerint.*)
153. Heracleum austriacum L. Obirsea téuluj,
a Kuszturáknál, henye fenyők között, sziklás füves
helyeken. Szept.
154. Laserpitium. latifolium L. Plostina, a nyiresek közötti gyepeseken. Jul.
155. Laserpitium alpinum W. et K. Fuss
Flór. Transsilv. szerint.
156. Anthriscus syloestris Hoffm. Gálbin, fü
ves helyeken. Jul.
157. Chaerophyllum temulum L. Burlea, fü
ves helyeken. Jul.
158. Comus más L. a malomvizi s klopotívai
vizek mentén, bükkös oldalokon. Máj.
159. Sambucus racemosa L. Sztina de rin, feny
vesekben. Junius.
160. Lonicera Xylosleum L. Seréli bükkös.
Junius.
161. Lonicera vígra L. Seréli bükkös. Jun.
162. Aspentla cynanchica L. Plostyina, füves
helyeken. Aug.
163. Asperula odorata L. Seréli havas, klopo
tívai viz mentén, bokrok között Jun.
164. Galium verum L. klopotívai viz mentén,
kaszálókon. Jul.
165. Galium Mollugo L. Seréli havas, gyepes
helyeken. Augusztus.
166. Galium pumilum Lám. Jorgován köve,
köves helyeken, sziklákon Jul. Mésztalajon.
167. Valeriána ojficinalis L. a klopotívai viz
mentén bokrok között, s sziklákon. Jul.
168. Valeriána tripteris L. Dilma ku bráz, fü
ves helyeken, boróka bokrok között. Jnl.
169. Dipsacus pilosus L. Gura Zlátyi, a klopo
tívai víznél, sziklás bokros helyeken. Szept.
170. Knautia longifolia Koch. Nyegru, Gura
Zlátyi, réteken, legelőkén. Aug.
• 171. Knautia silvatica Dub. Plostyina, a nyiresek közötti legelőkén.
172. Succisa pratensis Mench. Seréli bükkös,
Gura zlátyi, füves helyeken tisztásokon. Aug.
173. Scabiosa flavescens Grsb. Plostyina; a
nyiresek közötti füves helyeken. Aug.
.174. Scabiosa lucida Vili. Dilma ku bráz,
Szkorota száka, a boróka bokrok közötti füves he
lyeken. Augusztus.
175. Adenostyles albifrons Rchb. Tuja, Dreksánu, fenyvesekben s henye fenyő-bokrok között. Aug.
176. Homogyne alpina Cass. Uriki havas, Gál
bin, nedves televényes helyeken, a fenyvesekben.
Május—Julius.
177. Bellidiastrum Michelü Cass. Schur.Enum.
Plánt. Transsilv. szerint.
178. Erigeron aeris L. Plostyina, nyiresek kö
zötti füveseken. Augusztus.
179. Solidago Virga aurea L. a klopotívai viz
mentén, sziklákon. Szept.
•) A zenógai tó mellől szedte PAvai E . — PéldAnya az
E.-Muzeum gyűjtem ényében.

180. Solidago alpestris W. K. Fuss Flór.
Transsilv. szerint.
181. Telekia speciosa Bgtn. a kolczvára alatt,
a patak martján. Jul.
182. Innia hir'ta L. Plostyina, bokros helye
ken. Június.
183. Gnaphalium silvaticum L. Csaka, veröfényes helyeken. Alig.
184. Gnaphalium norvegicum Gunn. Fuss FI.
Transsilv. szerint.
185. Gnaphalium dioicum L. Uriki havas, egy
szikla lábánál boróka fenyők között, egy hüvelyknyi magas példányokban. Máj.
18G. Ptarmica tenuifolia Schur. Sehur. Enum.
Plánt. Transsilv. szerint.
187. Achillea Millefolium L. Plostyina, füves
helyeken. Alig.
188. Achillea tanacetifolia All. a klopottvai
viz mentén, füves helyeken. Aug.
189. Anthemis macrantha Hévff. Seréli bük
kös, irtásokon. Jul.
190. Anthemis Baumgarteniana Schur, saját.
Enum. Plánt. Transsilv. szerint.
191. Anthemis pyretliriformis Schur saját En.
Plánt. Transsilv. szerint.
192. Clirysanthemum Leucanthemum E. aklopotivai viz mentén, réteken. Jul.
193. Chrysantliemum montanum L. Gálbin, fü
ves helyeken. Jul.
194. Chrysantliemum coronopifolium L. Retyezát kúpja. Jul. Kuszturák. Auguszt. »Sziklás köves
helyeken.
195. Chrysantliemum macrnphyllitmW. K. Fuss
Flór. Transsilv. szerint. Malotnviz felett.
19G. Doronicum Pardalianches L. Válya Velycrászka, füves helyeken, fenyvesek között. Jul.
197. Doronicum cordifolium Sternb. Válya Velyerászka, Sztina de riu, fenyvesekben. Jul.
198. Doronicum plantagineum Bgtn. Schur.
Enum. Plánt. Transsilv. szerint, a Retyezát tövén.
199. Aronicum glaciale lichb. Schur Enum.
Plánt. Transilv szerint.
200. Cineraria erispa Jacq. a klopotivai vi
zen, sziklás bokros helyeken. Jul.
201. Senecio rupestris W. K. Csaka, füves he
lyeken. Aug.—Szcpt.
202. Senecio monocephalus Schur, a Kuszturák
tetején, sziklás füves helyeken. Aug.
203. Senecio abrotani/olius L. Sehur Enum.
Plánt. Transsilv. szerint.
201. Senecio subáipinus Koch. Csaka, köves fü
ves helyen. Szept.
205. Senecio carniolicus Willd. Retyezát kúp
ja, Vasziel, sziklák között a kúpokon. Szept.
206. Senecio incanus L. Arágyes, sziklákon.
Szeptember.
207. Senecio Pseudo-doronicvm, Schur. Senecio
Eocheliannm Fuss. Retyezát, Vasziel, Kuszturák, a
kúpok sziklái között. Aug.
208. Cirsium palustre Scop. Zajkányi havas,
nedves réteken. Jul,
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209. Cirsium Erisithales Scop. a klopotivai
viz mentén, köves bokros oldalokon. Aug.—Szept.
210. Cirsium spinosissimum Scop. Schur Enum.
Plánt. Transsilv. szerint.
211. Carduus Personata Jacq. Sztina de riu,
juh akiok körüli kerítések mellett. Aug.
212. Curlina acaulis L. Seréli havas, klopotívai viz mentén, kaszálókon, veröfényes füves ol
dalokon. Auguszt.
213. Carlina intermedia Schur. Borbátviz fe
lett, nyiresek közötti veröfényes gyepes oldalokon.
Augusztus.
214. Centaurea austriaca Willd. Plostyina Bor
bátviz felett, a nyiresek közötti gyepes helyeken.
Augusztus.
215. Centaurea plirygia L. a klopotivai viz
mentén, sziklás bokros martokon, oldalokon. Szept.
216. Centaurea nervosa L. a Kuszturákon, a
sziklák közötti füves helyeken, a nagyobb foltokon.
Augusztus.
217. Centaurea Kotschyana Bevff. Fuss, Flór.
Transsilv. szerint.
218. Centaurea maculata Lám. a Borbátviz fe
letti nyircsekben, veröfényes száraz oldalokon. Aug.
219. Lapsana communis L. Seréli bükkös, ir
tásokon. Julius.
220. Aposeris foetida D.C. Seréli bükkös,
tisztásokon. Jun.
221. León tödön autumnalis L. Plostyina, nyi
resek között; Funtina récse, a fenyvesek közötti le
gelőkén. Auguszt.
222. Leontodon pyrenaicus Guss. aurantiacus
Fuss. Flór. Trans. szerint.
223. Leontodon hastilis L. Plostyina, Funtina
récse, nyiresek, fenyvesek között. Jun.—Aug.
224 Picris hieracinid.es E. Plostyina, vegyes
nyir- és bükk bokrok közötti füves helyeken. Aug.
225. Scorzonera rosea W. K. Gálbin, Tuja,
Arágyes. fenyvesek feletti füves helyeken. Jul. Aug.
226. Hypochoeris maculata L. a klopotivai viz
mentén, kaszálókon. Jul.
227. Taraxacum alpinum Schur, a Kuszturá
kon, sziklás és füves helyeken, a borókák tenyészvonalán teljük Aug.
A gyűjtött példányok elvesztek, s igy nem
határozhatván meg, csak a magasban tenyészésök
következtében jegyeztem fel e név alatt.
228. Prenanthes purpurea L. Nycgru, a feny
vesek közötti füves helyeken. Szept.
229. Loctuca muralis Fres. Csaka, fenyvesek
ben. Jul.—Szept.
230. Mulgedium alpinum Cass. Zajkányi ha
vas, kaszálókon. Jul.
231. Crepis alpina E. Fuss Flór. Transsilv. szerint.
232. Crepis Jacquini Tausch, Arágyes köves
füves helyeken. Szept.
233. Crepis pnludosn Mncli. Gura zlátyi a pa
ták medrén és a bükkösökben. Jul.
234 Crepis Fussii, Kov. Fuss Flóra Trans.
szerint.
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235. Uieracivm Pdosella L. Seréli havas, feny
261. Vaccinium Myrtúlus L. Bnrlea, henye
fenyő s boróka bokrok között. Jul.
vesek szélein, ösvények mellett. Jul.
236. Hieracium Auricula L. Borbátviz felett,
262. Vaccinium Vitis idaea L. Arágyes, Uriki
vegyes bükk és nyiresek közötti gyepeseken. Jul. havas, a boróka bokrok között. Julius.
263. Bruckenthalia spicidifolia Bgtn. Seréli
237. Hieracium aurantiacum L. Válva velyerászko, Arágyes, Nyegru, a fenyvesek közötti ka havas, Válya Velyerászka, fenyvesek és boróka
bokrok körül. Jul.
szálókon, legelőkén. Jul.—Szept.
238. Hieracium porrifolium L. Schur Enum.
— var. albiflora, Seréli havas, fenyvesekben,
Plant. Trans, szerint.
a Kuszturákra vezető ösvény mellett.
264. Azalea procumbens L. Retyezát, Vasziel,
239. Hieracium mnrorum L. a klopotívai viz
mentén bokrok között. Jul.
köves porondos helyeken, a tetőkén s kúpokon Jul.
265. Rhododendron myrthifolium Kotschy. Bur
240. Hieracium pleiophyllum Schur. Seréli ha
lea, Vasziel, Kuszturák, sziklás helyeken, boróka és
vas, bükkösökben. Jul.
241. Hieracium lanatum Vili. Schur. Enum. henye fenyő bokrok között és felett. Jul.
166. Pyrola média Sió. Rosia, fenyvesekben.
Plant. Trans, szerint.
24i, Hieracium alpinum L. v. pxjgmaeum fri- Julius.
gidum Schur, a Kuszturák tetején a tó felett, fü
267. Pyrola unijlora L. Rosia, Csaka, feny
ves helyeken. Aug.
vesekben. Jul.
268. Fraxinus excelsior L. a klopotívai viz
243. Hieracium Kotschyanum Ilevjf: Fuss Flór.
mentén az erdőkben. Máj.
Trans, és Schur Enum. Plant. Trans, szerint.
234. Hieracium umbellatum L. Plostyina, nyi
269 Fraxinus Ornus L. a klopotívai viz men
tén, erdőkben. Máj.
resek közötti füves helyeken. Aug.
270. Swertia punctata Bgtn. Sihur. Enum.
215. Phyteuma liemisphaericum L. Gálbin, Kusz
turák, a borókák közötti s feletti magas legelőkén. Plánt. Trans. szerint.
271. Gentiana punctata L. Tuja, fenyvesek
Julius.
246. .Phyteuma orbiculare L. v. alpinum, a Kusz- ben. Julius.
27*. Gentiana asclepiadea L. a Malomvizi s
turákon, sziklák között. Aug.
- 247. Phyteuma nigrum Schmidt, Válya- Velye- klopofívai viz mentén, erdőkben. Aug.—Szept.
273. Gentiana exscisa Presl. Burlea, Vasziel,
rászka, a fenyvesek közötti köves füves helyeken.
Kasztele csűri, a boróka s henye fenyő bokrok kö
Julius.
248. Phyteuma comosum L. Schur Enum. Pl. zötti s feletti legelőkén s füves helyeken. Jul.
274. Gentiana vema L Dilma ku bráz, Jor
Trans, szerint.
249. Campanula pusilla Iiaenk. Obirsea Tculuj gován köve, Gálbenu Maximuluj, boróka s henye
a Kuszturáknál, kövek közötti füves helyeken, bo fenyők közötti legelőkön s füves helyeken. Julius.
Mésztalajon.
róka és henye fenyő bokrok között. Szept.
275. Gentiana germanica Willd. Válya Velye
260. Campanula rotundifolia L. Zajkányi ha
vas, a bükkösök közötti kaszálókan, Arágyes, Rész rászka, kaszálókon, legelőkén. Szept.
tele Csűri, boróka bokrok között és alatt. Jul. Aug.
276. Gentiana ciliata L. Csaka, köves füves
251. Campanula Scheuchzeri Vili. a Kusztu- oldalokon. Szept.
277. Cuscuta epythimum L. a Borbátviz feletti
rákon, a Csomfuban levő tó feletti sziklákon Aug.
252. Campanula rapuncnloides L. Borbátviz vegyes nyir- és bükk erdők közötti füves helyeken.
Augusztus.
felett, vegyes bükk- és nyir erdőkben. Aug.
278. Echinospermum deflexum Lehm. Fuss
253. Campanula patula L. Plostyina, nyire
Flór. Trans. és Scbur Enum. FI. Trans. szerint.
sek közötti füveseken. Jul.
279. Symphytum tuberosum L. a klopotívai viz
254. Campanula abietina G. et Sch. Kasztele
csári, henye fenyők alatt, az ösvény mellett. Aug. mentén, erdőkben. Máj.
280. Symphytum cordatum WK. Uriki havas,
255. Campanula persicifolia L. Borbátviz fe
fenyvesekben.
Máj.
lett, vegyes bükkös és nyires erdőkben. Julius.
281.
Pulmonaria
angustifolia L. Seréli havas,
256. Campanula transsilvanica Schur, Fuss.
bükkös
erdőkben.
Jnn.
Flór. Trans és Schur Enum. Plant. Trans, szerint.
282. Myosotis suaveolens Kit. Dilma ku bráz,
207. Campanula glomerata L. Borbátviz felett, Jorgován köve, legelőkén, sziklás füves helyeken,
vegyes nyir- és bükk erdőkben. Aug.
boróka bokrok között. Jul. Mésztalajon.
258. Campanula alpina Jacq. Burlea, Kusz
283. Verbascum lanatum Schrad. Seréli havas,
turák, Pepusa, a boróka és henye fenyők közötti s bükkös erdőkben, irtásokon. Jul.
feletti ¡egelökeu. Szept.
284. Scrophularia Scopolii Hoppé. Seréli ha- /
259. Symphyandra Wanneri Heuff. a klopo vas, bükkös erdőkben. Jul.
285. Scrophularia laciniata, WK. Schur Enum.
tívai viz mentén, Burlea, Gálbin, szikla repedések
Plánt. Trans. szerint.
ben. Julius.
286. Digitális grandifiora Lám. Csaka, „köves
260. Edrajanlhus Kitaibelii A. DC. Jorgován
füves oldalokon. Jul.—Szept.
köve, sziklákon. Jul.
*
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287. Linaria vulgáris L. Plostyina, nyiresek
ben. Auguszt.
287. a) Tozzia álpina L. a Zenoga tó partját
kerítő sziklákon szedte Pávai E.
288. Veronica urticifolia L. Seréli havas, klopotivai víz mentén, bokros helyeken. Jul.
289. Veronica Chqmaedrys L. a klopotivai
viz mentén füves helyeken. Máj.
290. Veronica Bachofenii Heuff. Fnss. Flór.
Trans. és Schur. Emim. Plánt. Trans. szerint.
291. Veronica bellidioides L. Burlea, a boró
kák közötti legelőkön. Jul.
292. Veronica Baumgartenii S. et R. Rctyezát kúpja, Sztina de riu felett, sziklákon. Jul.
29 i. Veronica alpina L. Fáczá Járuluj, ma?gas legelőkén. Jul.
294. Veronica serpyllifolia L. Funf.ina reese,
köves füves helyeken, a forráson alól, fenyő vona
lon. Julius.
295. Orobanche Scábiosae Koeh. Gálbin, fü
ves helyeken. Julius.
29(3. Melampyrnm silvaticum L. Gálbin, feny
vesekben. Julius.
297. Melampyrum saxosum Bgtn. Schur Enum.
Plánt. Trans. szerint.
298. Pedicularis foliosa L. Zajkányi havas, a
bükkösek közötti legelőkön, kaszálókon. Jul.
299. Pedicularis llacqncetii Gráf, Fuss Flór.
Trans. és Schur Enum. Pl Trans. szerint.
300. Pedicularis verticillata L. Zajkányi ha
vas, Jorgován köve, legelőkén. Jul.
301. llhinantlins major Ehrh. Plosfyina, fü
ves helyeken. Aug.
302. Euphrasia salisburgmsis Fűnk, Funtina
reese, a forráson alóli legelőkén. Szcpt.
303. Scdvia glntinosa L. a klopotivai viz men
tén bokrok között. Szept.
304. Origanum vulgare L. Plostyina, a nyircsekben. Aug.
305. Thymus Serpgllum L. Borbátviz lelett,
nyiresekben, füves porondos oldalokon. Jul.
306. Tlujmus angustifulius Sclirad. Seréli ha
vas, veröfényes füves helyeken az ösvények mel
lett. Julius.
307. Thymus comosus Heuff. Szkoku Dréksánuluj, sziklákon. Mésztalajon.
308. Acinos rotundifolins Pers. Szkorota száka, kavicsos helyeken, a boróka s henye fenyő bok
rok között. Julius.
309. Clinopodinm vulgare L. Borbátviz felett,
vegyes nyircs és bükkös erdőkben. Aug.
310. Nepeta nuda L. Borbátviz felett, vegyes
nyires és bükkös erdőben. Aug.
311. Meliftis Melissopliyllum L. A klopotivai
vizen, bokrok között. Jul.
312. Lamium maculatum L. Borbátviz felett,
vegyes nyír- és bükk erdőben. Aug.
313. Galeopsis versicolor Curt. Borbátviz fe
lett, vegyes nyires és bükkös erdőben. Aug.
.314. Stachys alpina L. Válva Velycrászka,
fenyvesekben. Jul.
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315. Stachys silvatica L. A malomvizi viz
mentén, lomb-erdőkben. Jul.
316. Betonica officinális L. Plostyina, füves
helyeken. Aug.
317. Prunella vulgáris L. Plostyina, a nyiresek közötti legelőkön. Aug.
318. Prunella álba, Páll. Plostyina, a nyiresek közötti legeinken. Aug.
319. Androsace villosa L. Jorgován köve, szik
lákon., Julius.
320. Primula acaidis Jacq. A Vaskapunál,
bokros füves helyeken. Április.
321. Primula carpatica Gr. et Sch. subarctica
Schur. Uriki fenyves. Máj. Sztina de riu. Jun. Zcnogai tónál. Jul.
322. Primula minima L. Retyezát kúpja, Vasziel, Zcnóga, magasan fekvő legelőkén s füves he
lyeken. Julius.
323. Soldanella montana Willd. Uriki havas.
Máj. Sztina de riu. Jun. Burlea. Jul. Fenyvesek és
boróka bokrok között.
324. Soldanella pusilla Bgtn. Sztina de riu,
Kuszfurák, Burlea, Zenógai tó, magasan fekvő ned
ves füves helyeken. Jun.—Jul.
325. Globularia cordifolia L. Schur Enum.
Plánt. Trans. szerint.
326. Plantago uliginosa Bgtn. Burlea, Sztina
de riu, magasan fekvő nedves füves helyeken. J ú 
nius -Julius.
327. Plantago montana Lám. Schur Enum.
Plánt. Trans. szerint.
328. Rumex alpinus L. mindenütt a tanyák
körül. Julius.
329. A sarum europaeum L. a Malomvizi viz
mentén! erdőkben. Máj.
330. Euphorbia Gerardiana Jacq. Borbátviz
felett, kavicsos oldalokon, a nyiresekben. Jul.
331. Euphorbia amygdaloides L. Borbátviz
félett, vegyes nyires és bükkös erdőkben. Jun.
332. Ulmus effusa Willd. a klopotivai viz
menténi erdőkben. Apr.
333. Fagtis siloatica L. Az alantabbi terje
delmes erdőségek mind bükkösök. Máj.
334. Castanea vulgáris Lám. Malomviz, Szuszény a Retyezát tövén. Jul.
335. Quercus sessilijlora Sm. Malomviz felett
vagy három folt erdő; a klopotivai viz mentén, kü
lönösön a keletre néző oldalokon terjedelmesebb er
dők, de a bükkös erdőkhöz képest nagyon ke
vés helyet foglalnak el.
Jegyzés. Quercus pedunculata Ehrh. csercfa,
nem csak saját észleletem, banem Hátszeg* vidéki
birtokosok s gazdatisztek állítása szerint is az egész
Refyezáti hegységen nem fordul elé, legfennebb a
Várhely felé lenyúló előhegynél lehetne gyanitni,
hogy előfordul, ha gyéren is; de arról sincs még
eddig tudomásom.
336. Coiplus Avellana L. A klopotivai s ma
lomvizi vizek mentén. Apr.
337. Carpinus Betulus L. A klopotivai viz
menténi erdőkben. Máj.
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338. Salix grandifolia Ser. Lépusnyik, feny
357. Orchis rivularis Heuff. a Zenógai tó mel
vesek között. Jul.
letti nedves füves legelőn. Jul.
339. Salix phylicifolia L. Sckur Enura. Pl.
358. Gymnadenia conopsea R.Br. Zajkányi
Trans. szerint.
havas, réteken. Jul. *
340. Betula alba L. az aljban vegyesen blik
359. Peristylus viridis Lindl. a klopotivai
kel, különösön elterjedve Borbátviz felett. Apr. Máj. viz mentén, erdőkben. Máj.
341. Betula pendula L. Borbátviz felett. Ápri
3G0. Pla/anthera clorantha Cust. a Rct3 'elis—Május.
záti hegység tövén Borbátviz mellett, száraz réte
342. Alnus incana DC. a klopotivai viz men ken. Június.
tén, a viz partján. Apr.
3G1. Crocus velucliensis Ilarb. Uriki havas.
313. Alnus glutinosa Gaertn. a klopotivai viz Máj. Vaszicl, Obirséa teuluj. Junius. Az olvadó hó
mentén, a viz partján. Apr.
alatt és mellett.
344. Jnniperhs nana Willd. A fenyveseken
362. Crocus iridijlorus Heuff. Borbátviz felett
fcljül elterjedve Jul.
a Plostyinai nyiresben. Szept.
3 lő. Pinus Mughns Scop. (Pumilio linké) a
3G3. Gladiolus imbricatus L. a klopotivai viz
fenyveseken feljül elterjedve. Jul.
mentén, füves bokros helyeken. Jul
340. Piaits Luricio Poir. Seréli bavas, a blikk
3G4. Narcissus radiijlo'us Salisb. Drékásza, a
I és fenyő erdő érintkezési vonalún fcljül egyenként, fenyves szélén levő tanya mellett csoportosana bo- ,
róka fenyők között egyenként.
/
f Május—Jnoius.
3G5. Galanthus nioalis L. Korojesdi havas.
347. Pinus Cembra L. Burlca, Tuja, Obirséa
teuluj, Szlévej, a boróka és henye fenyők között; Április.
366. Streptopus amplexifolius Db. Fuss FI.
a jegenye fenyő erdők riíkás szélein elszórva. Több
nyire kinőtt állapotban.
Trans. szerint, Malomviz felett.
367. Paris quodrijolia L. A klopotivai viz
348. Pinus Picea L. Csaka. A legnagyobb fát
a Rcfyezáton e fajból való két példányban láttam a mentén, erdőkben. Máj.
3G8. Lilium Martagon L, Gálbin, a fenyve
nevezett helyen. Ezeken kívül még néhány sokkal
sekben.
Július.
törpébb elszórva.
369. Scilla bifolia L. Korojesdi havas. Máj.
349. Pinus Abies L. A magasabb terjedelmes
Obirséa teuluj. Jun. füveseken.
erdőségek ebből állanak. Máj.
370. Veratrum album L. Válya velyerászka,
Jegyzés. Sckur úr Enumcratiójában „Picea mon
tana Schur“ név alatt egy új fajt állít fel azzal a füves helyeken. Jul.
megjegyzéssel, hogy ez a faj teszi Erdélyben a tö
371. Juncus trifidus L. Zenóga, Kuszturák,
mör erdőségeket. Könyve 18GG-ban jelenvén meg, füves sziklás helyeken, a borókák tenyészvonalán.
Retyezá i utolsó kirándulásom után jutott kezemhez, Július.
• 372. Juncus Hoslii Tausch, Schur. Enum. Pl.
s igy az állított fajt közelebbi vizsgálatra nem ve
hettem. A Retyezáti gyűjteményemben levő galajok Traussilv. szerint.
a Picea excelsa (Pinus Abies) fajhoz tartoznak.
373. Luzula maxima DC. Gálbin, Nyégru, a
350. Pinus Larix L. ezt a fajt személyesen fenyvesekben Jul.
nem észleltem, de a füldnépc s juhászok előtt Tyisz
374. Luzula spadicca DC. Tcu Nyégru, ma
név alatt ösmeretes s állításuk szerint előfordul, bár gas füves helyeken. Jul.
ritkán s egyenként. De mindenütt pusztítják fájá
375. Luzula albidaDC. var. cuprina, Téu Nyég
nak szép szine miatt, melyből a nép kis kereszte ru, füves helyeken. Jul.
ket s egyéb apróságokat farag, egyik hajtóm vagy
37G. Luzula spicata DC. Arágyes, füves he
vezetőm pláne egy fejszenyél készítése végett vá lyeken a borókák között. Aug.
gott le állítása szerint egy pár ilyen fát. Kár, hogy
377. Eriophorum alpinum L. Schur Enum.
e szép és sok mindenre használható élöfa szliksé- •
Plánt. Trans. szerint.
ges gondozásban nem részesül.
378. Eriophorum Scheuchzeri Iloppe, Zenóga,
Egyik tenyésző helye Biluk nevű havas.
a tó melletti nedves legelőn. Jul.
351. Árum maculatum L. A klopotivai viz
379. Eriophorum latifolium Hoppé, Zajkányi
mentén, erdőkben. Máj.
havas,
nedves réteken. Jul.
352. Orchis militaris L. A klopotivai s ma380. Elina spicata Schrad. Schur Enum. Pl.
lomvizi vizek mentén, réteken. Jul.
353. Orchis globosa L. Zajkányi és Seréli ha Trans. szerint.
381. Carex pyrenaica Whlb. Fus9. Flór. Trans.
vas, réteken. Jul.
354. Orchis mascula L. A malomvizi s klopo és Schur. Enum. Pl. Trans. szerint. (A Tea Nyegrut kerítő sziklákon szedte Brassai.)
tivai viz mentén, réteken. Jul.
382. Carex curvula All. Retyezát kúpja. Knsz355. Orchis sambucina L. flóré albo et rubro,
turák teteje; sziklák között. Jul.
Uriki havas, a bükkös erdő felső szélénél. Máj.
383. Carex stellulata Good. Gálbin, füves he
356. Orchis maculata L. A klopotivai s ma
lomvizi vizek mentén, réteken. Jul.
lyeken. Julius.
ó
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384. Cárex leporina L. Gálbiu, filves helye
ken. Július.
385. Carex dacica Ileuff. Scliur Emun. Pl.
Tran9. szerint.
386. Carex rigida Good. Fuss Flór. Trans.
szerint.
387. Carex nigra All. Retyezát kúpja, szik
lák között. Jul.
388. Carex aterrima Hppe, Fuss Flór. Trans.
szerint.
389. Carex alba Sccp. Fuss. Flór. Trans.
szerint.
390. Carex fuliginosa Sekk. Jorgován köve,
sziklákon, Mésztalajon.
391. Anth'Kcnntum odoratum L. Uriki havas a
borókák közötti füveseken. Máj.
392. Phleum alpinám L Gálbin, a borókák
közötti nedves füves helyeken. Jul.
393. Agr őst is vulgáris 117/A. Funfina rccse,
füves helyeken, henye fenyők körül. Aug.
394. Agrostis rupestris Ait. Fuss. Flór. Trans.
szerint.
395. Calamngrostis Ilalleriana DC. Scliur. En.
Plánt. Trans. szerint.
396. Calamngrostis silvatica DC. Nyegru, fü
ves helyeken. Jul.
397. Piptalherum holciforme E.etSch. Schur En.
Plánt. Trans. szerint.
398. Sesleria Heujfleriana Scliur. Kuszturák,
sziklákon. Aug.
399. Sesleria marginata Grsb. Jorgováu kö
ve, sziklakon. Jul. Mésztalajon.
400. Oreochloa disticha Lh. Retyezát kúpja,
Kuszturák, sziklákon. Jul.
401. Deschampsia caespitosa L. var. pallida
Koch Sztina de riu ; nedves füves helyeken, a feny
vesekben. Aug.
402. Deschampsia alpina R. et Sch —D. Andraei
Schur. Dréksánu, Székér, magas legelőkön, marto
kon. Augusztus.
403. A ira fexuosa L. Borbátviz felett a nyiresekben. Julius.
404. Avena pratensis L. Sercli havas, a bük
kös melletti kaszálókon. Aug.
405. Avena alpestris Ilost. Fuss. Flór. Trans.
szerint.
'
406. Avena subspicata Clairv. Fuss FI. Trans.
és Schur. Emun. Pl. Trans. szerint.
407. Poa alpina L. cum var. vivipara, Palfyina, magas legelőkön. Jul. '
408. Poa nemorális L. cum var. vivipara, Nyégru, fenyvesekben. Jul.
409. Poa sudetica Eke. Székér, fenyvesekben.
Augusztus.
410. Poa pratensis L. Sztina de riu, füvese
ken a fenyvesekben. Aug.
411. Poa cenisia All. Schur Enum. Plánt.
Trans. szerint.
412. Poa subalpina Schur. Schur Enum. Pl.
Trans. szerint.
*
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413. Festuca Halleri All. v. rigidifolia Schur
Enum. Plánt. Trans. szerint.
414. Festuca supina Schur. Schur Enum. Pl.
Trans. szerint.
415. Festuca heterophylla Lám. Sztina de riu,
a fenyvesek közötti füves helyeken. Aug
416. Nardus stricta L. Székér, legelőkén.
Augusztus.

Hátra van még kiegészítésképpen a Retyezátnak elősorolt állati s növényi tenyészete osztá
lyozása a különböző magassági tenyészvonalok
szerint.
Mindenki előtt tudva levő dolog, hogy az ál
lati s növényi élet a szerint, a mint az egyenlitöliez közelebb vagy messzebb cső vidék szülöttje,
számos változatosságnak van alája rendelve, mit a
melegségnek különböző mértékben való elterjedé
se okoz.
A meleg és világosság, párosulva a szüksé
ges nedvességgel, fotényezöi a növényi életnek, s
az állati élet is a forró égövben a nap függőleges
súgarainak hő világa alatt örvend a legdúsabb te
nyészetnek. Ott tündöklik az élővilág a legragyo
góbb s változatosabb színekben, s ott lehelnek ve
szélyes miásmák képében még a posványok kigő
zölgései, sőt maga a virágok illatja is életet.
Minél messzebb esik egy tájék attól az égövtöl, annál egyszerűbb s annál szegényebb rajta a
tenyészet, mig végre csak egyes állatok s mohák
képesek a sarkvidék hideg égöve alatt éllöket fenn
tartani; de azok is megszűnnek, hol az örökös hó
fagyos leplét a nap rézsútos halvány sugarai nein
bírják többé felolvasztani.
Ezt a melegségi viszonyt nem csak az egyen
lítőtől a sarkok felé, henem földünk alanti lapályai
tól függőlegesen felfelé is észlelhetni a magas hegy
ségeken, csakhogy a távolságnak más és rövidített
arányában.
Hogy a tenger szinével egy vonalon elérje az
ember az örökös hóvonalt, az egyenlítőtől 1200 földirati mérlfüldet kell haladnia földünknek felölünk
való, azaz északi félgömbjén, mig a 80-dik széles
ségi foknál eléri. Ellenben felfelé hasonlókig a forró
égöv alatt csak 14— 15 ezer lábnyi magasságra
kell hágni, mi csak egy parányi része az előbbi tá
volságnak, s már a hóvonal (agyos régiójába ér
tünk. De a magasságnak ez az aránya is természe
tesen a szerint változik, a mint növekszik a távol
ság az egyenlítőtől a sarkok felé. A 45 ik széles
ségi fok alatt, mely tájon Erdély is fekszik, már csak
8000 láb kell, hogy elérjük a hóvonalt, s hogy hazánk
ban nyárou át nem gyönyörködhetünk a nap fé
nyében ragyogó havas kúpokban, az oka az, hogy
ily magasságú terjedelmes hegységeink nincsenek,
s azt a pár kúpot, mely ezt a magasságot éri, téreinknek s az azokat környező bérezeinknek ma
gas fekvése következtében, a nyári napnak általuk
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visszaverődő melege annyira elözőnli, hogy mellőz
ve a többi e tekintetben kedvező physicai okokat, ez
is elégséges róluk, kis térj üknél fogva, a havat le
olvasztani.
A fUvészek azt a magasságot, mely az egyen
lítő alatt az aljból egész a hóvonalig terjed, nyolez
tenyészvonalra osztják, mindenik vonalra 1900 láb
magasságot számítván.
Az alsó vonal képezi a pálmák, a felső az
úgynevezett alpesi növények s mohák tenyészvonalát.
Mennél északabbra fekszik egy ország az egyen
lítőtől, annál magasabb tenyészvoualnak felel meg az
alföldje (adéli félgömbön hasonló, de ellenkező irány
ban történik), e szerint hazánk téréi az említett tenyészvonali fokozat 4-ik vonalának, mely a lomb-érdök
vagy cserék tenyészvonalának neveztetik, felel meg.
A Retyezáton nem csak említett tenyészfokozat szerint, hanem a növényzet változatosságánál
fogva is négy tenyészvonalat lehet megkülönböztet
ni : u. m. a blikkök, fenyők, borókák és alpesi nö
vények (Alpenkrauter) tenyészvonalait.
Az alsó vonal megfelel az egyenlitöi tenyészvonalok ötödikének vagyis 7600, a felső a nyolczadiknak vagy 13,300 lábon feljüli magasságnak,
s minthogy Erdély az északi szélesség 45-dik fo
kán túl fekszik, a Retyezátnak pedig számos kúp
jai haladják meg a 7000 lábat, a tenyészet a ma
gassággal 8 szélességi fokkal éppen jól összetalál.
Hanem a felső tenyészet az egyenlitöi nyolczadik tenyészvonalnak csak alsóbb felét képezi;
minthogy a legmagasabb kúp is csak 7,800 láb ma
gas. Hogy a felső szélét is elérje, 8000 láb magas
ság kivántatnék szélességi fekvésénél fogva; de,
mint már megemlítve volt, kedvező physicai viszo
nyoknál fogva ez a magasság se felelne még meg
a hóvonalnak, minthogy annak alantabbi vagy magasabbi határszéle helyviszonyi s physicai befolyá
soktól, úgymint: tengeri vagy szárazföldi, bérezés
vagy lapályos környezettől, száraz vagy nedves ter
mészetű uralkodó szelektől, a teleknek és nyaraknak
nedvleülepedési mennyiségétől s légmérsékétöl függ.
Minekelötte áttérnék a Retyezát tenyészvonalai jellemzésére, nem mulaszthatok el egy megjegy
zést, mi úgyis a tárgyhoz tartozik.
Füvészek és gazdák számtalanszor használják
a növényzetről szólva, ezt a kifejezést: „tál aj j e l 
ző n ö v é n y e k “, s igyekeznek azokat a növényeket
elésorolni, melyek egy vagy más állagú talajon kiválólag fordulnak elé. Ha már az ilyeket talajjelzö
növényeknek nevezhetjük, éppen úgy mondhatunk
számos másokat „égaljat“ s a vidékhez képest „ma
gasságot jelző“ növényeknek, minthogy minden nö
vény csak bizonyos melegségi fok alatt tenyészik,
s ha a meleg a tenyészetére megkivántató fokot
meghaladja, felvonul előle oly magasságba, hol a
( számára kivántató mérsékletet a magasság helyreUti, és ezennel szabadságot veszek magamnak al
kalom szerint élni az utóbbi kifejezéssel is.
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Bükk tenyészvonal.
Az aljtól mintegy 4000 láb magasságig.
E tenyészvonal alsó széle a völgy talapjából
kiemelkedve sok helyeken, főleg pedig Borbátviznél,
terjedelmes nyiresekkel kezdődik, melyek hihetőleg
nyomorult utószülöttjei az emberek által kiirtott ős
bükk erdőségeknek. Felfelé haladva bükkökkel ke
verednek s pár száz lábnyi magasságon félj ül át
engedik a tért a terjedelmes s folytonos bükkös er
dőségeknek, melyeknek közepette kivételképpen csak
a klopotivai vizmentén a délnek fekvő oldalokon s
vagy három helyen Malomviz felett vannak tölgy
erdők béékelve.
E tenyészvonal, mint legalsó s legkönnyebben
hozzáférhető, az emberek irtásainak ki lévén téve,
ős jellegéből sok helyen ki van vetkeztetve s csak
hozzáférhetetlenebb, vagy különösön gondozott he
lyeken tűnik fel az ö természetes nagyszerűségé
ben. Uyen helyeken sürü és más fanemekkel nem
vegyitett erdőségek diszlenek. A fák oly tömötten
állanak, hogy a magas egyenes törzsek csak kö
zépén feljül terjesztik szét ágaikat s alkotják dús
lombozatu koronáikat, melyeken át a napvilága csak
bádgyadt sugarakban bir útat törni magának. Ez
okból ily erdőségek lomb-ernyője alatt félhomály
uralg, s a ki nem száradható talajból kifejlődő víz
gőzök a légnek nyári meleg napokban is üdítő fris
seséget kölcsönöznek.
Az erdőt vegyesen alkotják százados agg fák,
s a fiatalabb nemzedék. Az utóbbihoz tartozó egyé
nek is igyekeznek lomb-koronájokat karcsú törzsei
ken a szeliös és veröfényes magasba emelni ki, mert
csak ott élvezhetik a nap éltető világát.
Érdekes ezen erdőségek lombozatját öszszel
szemlélni, midőn a béálló derek következtében a le
velek a zöld, sárga és veres színeknek majd minden
fokozataiban diszlenek, s az elhaló tenyészet utolsó
díszét alkotják.
E tenyészvonal jellemző állatai s növényei kö
vetkezők :
1) az emlősök közzül:
Mustella martes, Sciurus vulgáris, Cervus
capreolus.
2) a madarak közzül:
Picus viridis, Picus leuconotos, Parus palustris, Columba Palumbus, Tetrao bonasia.
3) a növények közzül:
Trollius curopaeus, Actma spicata, Cardamine
amara, Dentaria bulbifera, Lunaria rediviva, Peltaria
alliacea, Moehringia muscosa, Oxalis acetosella, Spiraea ulmifolia, Geum rivale, Astrantia major, Cornus más, Lonicera Xylosteum, Lonicera nigra, Dipsacus pilosus, Achillea tanacetifolia, Anthemis macrantha, Doronicum Pardalianches, Cineraria erispa,
Cirsium Erisithales, Centaurea phrygia, Aposeris fcetida, Mulgedium alpinum, Crepis paludosa, Gentiana
asclepiadea, Symphytum tuberosum, Scrophularia
Scopolii, Melittis Melissophyllum, Fagus silvatica,
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Alnas incana, Orchis globosa, Paris quadrifolia, Ve- molyagokban tolonganak és húzódnak odébb a sze
ratrum album.
lek szárnyain az ezen vonalt felváltva népesítő he
nye fenyő s boróka bokrok hajlékony ágai felelt, s
II.
ba eljön a hideg évszak, sűrű hó borítja a törpe
Fenyő tenyészvonal.
tenyészetet. Ezért kanyarognak hajlékony ágaikkal
4000 lábtól 5500 láb magassságig.
a nevezett fenyők a földön, s ezért terpesztik szélyA bükk tenyészvonalat hátunk megé hagyva, lyel rövid gályáikat a boróka bokrok.
egy új világába lépünk a tenyészetnék. Megszűn
lm e tenyészvonalat jellemzik
nek az eleven zöld dús lombok, melyekhez sze
1) az emlős állatok részéről:
meink annyira hozzá vannak szokva, s a tűlevelűek
Lepus variábilis.
örökzöld setét rengetegjei fogadnak bé.
2) a madarak részéről:
Az erdőségek többnyire sziklás oldalakat fog
Antbus aquaticus, Accentor moduláris, Sylvia
lalnak el, s a magas törzsek izmos gyökeiket mo- tithys, Tetrao Tetrix.
lialepte sziklák repedéseibe fúrták bé. Az uralkodó
3) a növény osztályból:
szélvészek egy-egy korhadt vagy az örökösön rom
Ranunculus
montanus, Aconitum Napellus, Arabolni szerető paraszt fejszéje által megrongált fe
bis
ovirensis,
Alyssum
Wulfenianum, Draba Aizoon,
nyőt kidöntnek kemény alapjából, mely dőltében
Biscutella
laevigata,
Viola
biflora, StcIIaria cerastoitöbbet sodor le magával, törzseik aztán ott korhad
des,
Cerastium
alpinum,
Dryas
octopetala, Ceum
nak évek során át, a szelek pedig tovább gyako
reptans,
Geum
montanum,
Epilobiuin
origanifolium,
rolják romboló erejüket az alkotott nyílásokban.
Rhodiola rosea, Sednm atratum, Sedum repens, Sa
E tenyészvonal jellemzőiül megemlithetök :
xifraga bryoides, Saxifraga aizoides, Saxifraga mus1) az emlős állatok közzűl:
coides, Saxifraga androsacea, Saxifraga adseendens,
Ursus arctos, Capella rupícapra.
Meurn Mutellina, Galium pumilum, Scabiosa lucida,
2) a madarak közzül:
Scneeio rupcstris, Senccio subalpinus, Scorzonera
Strix pygmaea, Nucifraga Caryocatactes, Picus rosca, Crepis Jacquini, Phyteuma hemisphacricum,
martius, Picus tridactylus, Loxia curvirostra, Pyr- Campanula pusilla, Campanula Schouchzeri, Campa
rhula vulgáris, Parus ater, Parus eristatus, Turdus nula alpina, Rhododendron myrtifolium, Geníiana
torquatus, Tctrao urogallus.
exeisa, Geníiana verna, Myosotis suaveolens, Vero
nica bcllidioides, Veronica alpina, Pedicularis ver3) a növények közzűl :
Ranunculus acoaitifolius, Cardamine resedifolia, ticillata, Acinos rotundifolius, Soldanella pusilla,
Viola declinata, Potentilla aurea, Alchemilla vulgá Plantago uliginosa, Juniperus nana, Pinus Pumilio,
ris, Saxifraga stellaris, Saxifraga rotundifolia, Sam- Orchis rivularis, Crocus vcluchcnsis, Juncus trifidus,
hucus racernosa, Adenostyles albifrons, Ilomogyne Luzula spadicca, Luzula spicata, Eriophorum
alpina, Chrysautliemum montanum, Doronicum cor- Scheuchzeri, Pkleutn alpinum, Dcschampsia alpina,
difolium, Carduus Pcrsonata, Prenanthes })urpurca, Poa alpina.
Ilieracium aurantiacum, Carnpanula abietina, SymIV.
phyandra Wanneri, Bruckenthalia spiculifolia, PyA z A lpi n ő v én y ek ten y észv o n ala.
rola média, Pyrola uniílora, Geníiana punctala, Melampyrum silvaticnm, Stachys alpina, Soldanella
7000 lábtól a kúpok tetejéig. (7800 láb).
inoutana, Itumcx alpinus, Saíix grandifolia, Pinus
Ezt a tenyészvonalat a bérezek kúpjai alkot
Combra, Pinus Picea, Pinus Abies, Luzula maxima,
ják főképp. Kopasz meredek köhalmazok, melye
Poa sudctica, Festuca lielerophylla.
ken se fa, se bokor nem birt gyökeret verni. A ter
mészet a maga kezdeties állapotában tűnik fel. Hi
III.
deg fagylaló szelek semmi által se gátolva tartják
itt majdnem örökös uralmukat, s a zivatarok itt
B o ró k a ten y éssv o n al.
a kihűlt vízgőzökben találják fel alakulások alapját.
5500 lábtól 7000 láb magasságig.
Ha a nap éltető meleg sugaraival a környé
Elértük azt a tájt, hol a természet csak mint ket clözönli, az irigy ködök homályleplckkel csak
mostoha viseltetik az alsóbb régiókban oly kiváló- hamar megszállják a tetőket, s ottan-ottan rnegszalag kegyelt szülöttjei a fák iránt. Magasságot már kasztják amazoknak jótékony hőhatását a silány nö
nem tűr a növényen, s a melyik elég merész tör vényzetre.
zsével a kiszabott termeten feljülemclkedni, dara
Az ember ezeket a kúpokat csak köröl-köre
bokra töreti irgalmatlan szolgáival, a szelekkel.
lépve mászhatja meg; léptei alatt gyakran ingadoz
A mi életét megtartani kívánja, alacsonynak nak a kövek és szikladarabok, s nagy vigyázatra
s hajlékonynak kell lennie, mint egy kényúr rabszol intik a rajtok mászkálót.
Jellemző e tenyészvonalra nézve :
gáinak, s még igy is többnyire megtagadja tölök a
napnak világitó sugarait. Az alanti erdőségekből ki
1) az emlősök osztályából:
Arctomys Marmotta.
fejlődő vízgőzök e magasságban uralkodó hidegebb
lógmersék következtében köddé sürüdve, nagy go2) a madarak osztályából:
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Accentor alpinug. Ezenkívül Vnltur cinéreas et
fulvus, Gipaetos barbatus, Aquila fulva gyakran vo
nulnak tova e kúpok felett; de a légnek e valódi
urait nem osztályozhatni egy tenyészvonalnak is
szűk körébe.
3) a növény országból:
Anemone baldensis, Viola alpina, Silene quadrifida, Silene acaulis, Alsine recurva, Saxífraga
crustata, Saxífraga cymosa, Chrysanthemum coronopifolium, Senecio monocephalus, Senecio carniolicus, Senecio Pseudo-doronicum, Centaurea nervosa,
Edrajanthus Kitaibelii, Azalea procumbens, Veroni
ca Baumgartenii, Androsace villosa, Primula mini
ma, Carex curvula, Carex nigra, Carex fuliginosa,
Sesleria marginata, Oreochloa disticha.
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Minthogy a Retyezát hegysége két különböző
nemű, u. m. jegeczes és mészközetből van alakul
va, a növényzet is ez okból a talaj szerint elüt egy
mástól. Megkívánom tehát végül még azokat a nö
vényeket eraliteni, melyeket csakis a mészkő álla
gú hegységeken észleltem, s melyeket c ezerint e
közét jelző növényeiül tekinthetni. Ezek következők:
Alyssum Wulfenianum, Draba Aizoon, Biscutella laevigata, Viola alpina, Dryas octopetala, Sedum atratum, Saxífraga Aizoon, Saxífraga crustata,
Saxífraga androsacea, Galium pumilum, Edrajan
thus Kitaibelii, Gentiana verna, Myosotis suavcolens,
Thymus comosus, Androsacc villosa, Carex fuligi
nosa, Sesleria marginata.

/

12*

' I X—

£

<«y

xx>*

■«>

90

EM
1 E

<»

r

az erdélyi ásványtermések ismeretéhez.
Kremnitzky F. J.
Geológiai egyik kirándulásom alkalmával a
Hargita hegység északi részében az ott uralkodó
trachyt-közetekben termés ként fedeztem fel, s erről
az „Oesterreichische Zeitschrift für Berg und Hütten
wesen“ czimíi folyóiratban adtam is ki egy rövid
közleményt, mely megvan említve a Hauer és Stäche
szerkesztették „Geologie Siebenbürgens“ czim alatti
könyvben. Jelentésem után 13 évig egy szaktudós
se járt bővebben utána a dolognak. Hanem ekkor
Huszár Sándor báró vette figyelmébe ezt a hazai
iparra nézve fontos ügyet, és egyedül maga erején
módot nyújtott nekem az érdekes jelenség bővebb
megvizsgálására. A múlt éven júniusban hát ki
mentem a tisztelt báró költségén arra a még ke
véssé ismeretes vidékre, hogy leletem mivoltáról és
viszonyairól a lehetőségig kielégítő tudomást sze
rezzek. Mielőtt azonban a nyert eredmény rajzolá
sához fognék, nem tehetem, hogy mély hálámat ne
nyilvánítsam Gyergyó lakóssága irányában átalában
és Spitz Béla, Bidermann és társa bécsi nagykeres
kedő ház teljhatalmú megbízottja irányában külö
nösön, kik engemet a legszívesebben gyámolítottak
és segítettek.
Tisztelt pártfogómmal egyetértöleg békttldöttem sorozatokat a szóban forgó helyen lelt, minden
ahoz értőtől eddigelé ismeretleneknek és a maguk
nemében egyedéneknek nyilvánított kőzetekből: a)
az idevaló orsz. múzeumba (L. igazgatói jelentés
18G6-ra K. Közi.); b) a természettudományi egy
letnek Szebenbe. (L. Verhandlungen und Mittheilun
gen des Siebenb. Vereins für Naturwissenschaften,
Nr. 4. 1866.); és c) a cs. k. geológiai birodalmi
intézetnek Bécsbe, (L. Sitzungsberichte d. k. k. geol.
Beichsanstalt v. 24. July. u. 6. Novemb. 1866.)
Ez a mind üzleti, mind tudományos tekintet
ben egészen uj jelenség P á v a i Elek ur figyelmét
sem kerülte ki. Mindjárt azután, hogy a muzeum

megkapta a mutatványdarabokat, egy tudósítást adott
ki róla a „K. Közlöny“ 1866. 74. számjában, hol
többek közt kiemelte, hogy „nem csak a székely
nemzet érdekében, de nemzetgazdászati szempont
ból is nagy figyelmet érdemel e jeles fölfedezés.“
Illő hát, hogy a múzeumi évkönyveknek hazánkat
ismertető hasábjain is megjelenjék az érdekes vi
dék és a rajta lelt dolgok rövid leírása.
Az -a nevezetes és fontos jelenség, a melyről
szólok, hazánkban a jegeczcs és tömeges vagy dur
va kén eléjövése a rhyolites fehér trachyttufában,
és az Aidesitben vagy Ilargitatrachytban, a mint
azt a Kelemen Izvornál 1073 öl magasságban lel
jük. A K e l e m e n hegytömeg Gyergyótól északra
a terjedelmes H a r g i t a hegység északi részét al
kotja. Ezt a hegytömeget a Maros keletről nyugat
ra 6—7 mértföldnyire vágja át Gycrgyó-Toplicza,
Mesterháza, Palota és Ratosnya helységeknél. Trachyttufák és gyülegek (conglomérat) alkotják nagy
részét a Kelemen hegységnek, valamint átalában a
Hargitának is. A Maros átvágásában szintúgy, mint
a mély oldalvölgyekben meredek és festői nagy
szikla-tömegekben lehet világosan látni a nevezett
tufákat és gyülegeket, melyek a Kelemen hegysé
get háromfelöl, u. m. északról, nyugatról és délről
kerítik, a mint azt Tihuczánál, Borgo-Bisztriczánál,
Dédánál, M.-Kövesdnél, Mesterházánál, Topliczánál
könnyen szemlélhetni. Keletről a Moldovára rugó
Ö8pala kőzetekre s a Ditrói syeuit tömegre támasz
kodik. Ezek a gyülegek és brccciák mélyen béhatolnak a Kelemen hegység beljébe, hol az Ilva és
Ratosnya mellékvölgyeiben, valamint a Maros vágá
sában is fel egészen a púja fenyők vidékéig kopa
szon láthatók, sőt némely 900—1000 ölnyi magas
tufákon félj 111 is az Ilva pataka forrásainál, Pietrile
Rósunál és a Tihuczai postaállomásnál. A trachyt
gyülegek roppant nagyságú trachyt és bazált kő-
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darabokból állanak. A bazáltnak az Olivin helyenhelyen világos-zöld színezetet kölcsönöz. Más részét
a gyülegnek finomabb ülepedések teszik nagy ter
jedelmű helyeken át, és ezek oly szépen vannak
rakodva, hogy az egész vonal réteges alakulásnak
látszik, mely kisebb-nagyobb kö-töredékeket foglal
magában.
A tracbyt-gyülegcket helycn-helyen bazalt-kú
pok törték át, milyckct láthatni O.-Topliczánál, Mes
terházánál, Laurdánál. Ennek a kőzetnek itt vilá
gosabb színezete Van, mint a Detunátainak. A Drigla-hegy bérczén egy nagy kúp van bazáltból, mely
nek kőzete tömött, törésében szálkás és mandulaköves változéka a bazáltnak.
A Kelemen havas tetejét — Kelemen-Izvor—
setétszürke Andesit- (v. Hargita) trachyt alkotja. Ez
gyakori esetben olyan, mint valami salak, a milyen
az érez olvasztó kemeuezékböl, (kohókból) foly ki.
Nyegoi csáp felé durvábbá, szemcsés jegeczesebbé
válik a trachyt, és egészen hasonlít az úgynevezett
zöldkö-trachythoz, (vagy más névén porphyrlioz).
A kiváló ásvány-egyének, melyen a kőzet áll, nagy
darab és ép oldalú jegeczek képében jelennek meg.
Lelhetni szabadon kivált tiszta kovag-darabokat is,
olykor nagy tömegekben. Tovább északkeletre az
1111 öl magas P etró sz-h eg y déli lejtőjén s az
Ilva pataka forrásainál ökölnyi nagyságú amphibolpala darabokat leltem a kőzetben.
Megjegyzendő a Petrósz csúcs oldalán egy hi
degvíz forrás is, a mely valami fehéreslö és vö
röslő iszapot hord vagy mos ki jókora mennyiség
ben a fold gyomrából, és kútja szélén lerakja meg
keményedő szálladék gyanánt. Ezt a szálladékot a
vidéki lakósok K ö t é j n e k (Láptie de piatre) ne
vezik, s kivált szarvasmarhát és juhot gyógvitnak
vele, nagy sikerrel, hasmenésből. Izéről Ítélve Mag
nósra és Káli teszi egy részét a szálladéknak, mely
e szerint az orvostanból ismeretes Lac-Lunm-hoz
hasonlít.
A Kelemen hegység déli részét egész Gy.-Topliezáig járván, Puturósz (büdös) nevű patak mellett
a kopaszon álló sziklák kőzetét andesit-trachytnak
tapasztaltam lenni, majd egészen a Gyálu C s o n tig.
Itt aztán megint a Ithyolith, v. Quarztracbyt lesz
uralkodó kőzetté a helyt álló sziklákban
A púja fenyős vidéken van egy 200 Q ölnyi
terjedelmű tó, ezen alól G—700 öllel, 50—60 lépés
hosszában erősen érzik a hydrothiongas — kénköneny — szag, s ettől kapta hihetőleg a feljebb érin
tett patak is a nevét. E tájon néhány erős borviz
forrás is van. A gaz exhalatiója az ismeretes Bü
dös barlangbelire emlékeztetett; csakhogy itt a kén
sehol sem rakódik le belőle. A borviz források szálladékában levő temérdek vasoxydból következtet
hetni, hogy vizeik nagyon vasasok.
A Kelemen-Izvor hegy csüpját a feketés szür
ke andesit-trachyt alkotja, mely a hegy lejtőjén a
Nyágra patak forrásai vidékéig tart. Itt a kiálló
sziklafalakon könnyen észlelhetni a kőzetet. Innen
kezdve púja fenyő bokrok és temérdek puhaföld fe
di a hegy oldalt; de ö—G00 öllel alább a kiálló
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meredek szirtekben ismét megleljük a porczcllánföld nemű rhyolithot, mely részint tufa alakban je
lenik meg, részint itt-ott egyes Sanidin tü-jegeczekkel vegyitett kovagból áll. Ez a rhyolit alkotja
északról az egész P e t r i s e l hegyet, és délre a
Gyálu C s o n t i g nagy terjedelemben áll helyt. Egyegy helyen nagyon bé van futtatva vasoxyddal és
repedezett lyukacsos, kivált Beszerika nevű bérczen,
hol a szirtek várromokhoz hasonlitanak.
A hegyet alkotó két kőzet, u. m. az andesités rhyolith-trachyt közt leljük nagy mennyiségben
a ként, részint 50—60 köbláb nagyságú kötömegekben, részint fehéres-sárga agyagban. A kén tár
saságában fordul elé bizonyos gyülegnemü, trachytroncsolatokból keményen összeálló kötömeg, melyet
Pávai nr p e r l i t n e k nevez. Az anyakö, melyben
a kén részint jegeczcsen, részint durva tömegesen
leledzik, egy nagyon kovagos trachyttufa, melynek
repedezett üregei látszanak kénnel telteknek. A kén
tartalma ennek a kőzetnek 40—80 századrész.
Az osztrák birodalomban az államtani közép
ponti bizottság legújabb adatai szerint 18G5-ben
33,355 mázsa, 1864-ben 37,802 m. kén állítódott
elé. Mindemellett Siciliából 18G4-ben 150,083,
141,445 m. ként szállítottak Ausztriába Anglián át.
íme mekkora hiányt pótolhatna a Kelemen hava
son könnyen kibányászható s tisztán eléállitkató kén
mennyiség!
Visszatérve leírásomhoz, meg kell még említnem egy igen érdekes eléfordultát a kénnek aszó
ban forgó vidéken. A feljebb leirt Ilargita-tracbyt
szirtek közt egy hatalmas részletet, egy 15 öl ma
gas kiálló szirtet találtam feketés-szürke trachytból,
melynek kőzete át, meg át van hatva k é n n e l . A
kőzet egy kevéssé lyukacsos, sötétszürke alaptöme
gében fényes mezeipát jegeczek vannak kiválva,
melyeknek finom rovátkolása Oligoklasra mutat.
Ennél számosban vannak benne más mezeipát jegeczkék, melyek elmállott, fénytelen kéreggel van
nak bévonva. Vaskovag (pyrit) szemecskék is van
nak elszórtan benne. A kőzet maga sok helyt egé
szen salaknemünck látszik. De mint mondám, ki
váló érdeket ád o kőzetnek a kén-tartalom, mely
szétoszolva ugyan, de oly bőven van beléje vegyít
ve, mintha esyik alkatrészét tenné a kőzetnek. Kcánézve a fiatalabb andesittrachytok közzé tartozik
ez a kőzet, s hihetőleg tenger alatti Vulkán ered
ménye, mely véleményem okát alább mindjárt el
fogom mondani. A kőzet vegy-elemzése, melyet
Sommarnga Ervin b., a cs. k, geológiai orsz. inté
zetnél hajtott végre, kiadott 1Ó0 részből
. . . 58'58 részt
Kovasavanyt
Timföldet
. . . . . 15-44
Vasoxydult . . . . . 7-57 n
Mészföldet . . . . . 4-31 n
1-83 11
Magnesiát
. . . . .
1-15 71
Kálit (Hamag) . . . .
1-12 11
Nátront (Szikeg) . . .
. . .
1.64 71
Vizet . . . .
. . . 681 11
Ként . . . .
98-45
Összesen
*

-cO
A kén-tartalom a kőzet többi állandó aránya
alkatrészeihez képest egy darabban több másban
kevesebb lévén, ama 6—7 századrész természete
sen csak az elemzett darabra vonatkozik. A hely
színén tett docimasticus próbáim, több darabok kö
zépszámában 10—15 századrészt adtak ki. Volt
olyan darab, mely 25 századrészt tartott.
Végül megmondom miért tartom én a Kele
men havasi ként tenger alatti Vulkán produktumá
nak. A Santorin szigeti legújabb kirontásról szóló
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tudósítások szerint a tengerből kiemelkedett lává
ban ként teljességgel nem lelhetni, jóllehet a ki
fejtő gőzök és gázok valódi ott létéről tanúskodnak.
A kiroutott lávából, világos; hogy elillasztotta vagy
elégette a magas hőfok a könnyen illó ként. Csak
a tenger vize erős nyomása és hűtő ereje alkal
mas tehát ezt az anyagot a kicsucsurodó lávák
kérgében megtartani. Innen úgy vélem, bátran le
het következtetni a Kelemen havasi kén tenger alatti
kifejtésére és meggytilésére is.
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DÉVA VÁMA ERDÉLYBEN.
SCIIMIDT VILMOS
szebeni cs. kir. államtanoda tanárától.
D am nosa qnid non im m m uit d ie s?
Ilo r. Od. VI. 3.

Mint néma tanúi az előttünk csaknem érthe
tetlen múltnak néznek le büszke magasságukból
Erdélyben a számtalan várak és kastélyok mohos
romjai a — kevés századokkal ezelőtt durva erő
szak romboló viharai közt puszta — most a béke
gazdag áldásai alatt újra virágzó mezöségre. Látá
suknál eltűnt idők vonulnak cl leikeink előtt, és mi
gondolatokkal eltelve vizsgáljuk napjaik változó
képeit.
Ezen utóbbiak közül sokat, és köztök felette
élénkeket számit az ország történelmében Csicsó, Bál
ványos és más várak és kastélyok mellett gyakran
megemlített Déva vagy Dimrich ‘), mely Erdély leg
délibb részében, Iluuyadtól két mértfüldnyire, a Ma
ros balpartjan, egy tovább terjedő bérez kúpalaku
előhegyén sasfészekként fekszik.
A monda, a mint minden nagyobbszerü vagy
merész müvet körlilfon hálójával, úgy, hogy az a
távol múlt ködfátyolaiból ábrándos formákban tű
nik elő; úgy tett Dévával is, mely még mostani
romjaiban sem tudta ama feudalisi idők bélyegét
letörölni, midőn az ellenség tökéletlen támadó
eszközei ellen az egyes erő csak hozzájárulbatlan
magasságban fejthette ki saját cllentálló erejét, mig
a támadó a maga részéről csak kiéheztetés által
tudta a daczot megtörni.
A monda azt beszéli, hogy egykor három sziiz
leány elhatározta magában, hogy mindenikök egycgy várat épit fel. „Ha ez az Isten szent akarat
ja “ — mondá az első, „úgy három hét alatt egy
vas várat építek“. Neki fogott a műnek s három
hét alatt Vajda-IIunyad vára cmclé fel roppant or*) D i m r i c h csak szász elnevezés, de H orvá’h Mihály
is használja némelykor „a m agyarok történeté'l-bcn Pest,
1851. 198.
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móit. „Isten segedelmével“ — mondá a második,—
„három nap alatt egy ezüst várat végzek be.“ 0
is el kezdett erősen és bátran alkotni, s a harma
dik nap estéjén a meredek hegytetőről messze néz
tek ki. az országba Déva falai. Mig a harmadik
nak a müvét, ki avval kétkedett, hogy az ég se
gedelme nélkül is felépít egy nap alatt egy aranyvárat, az alig megkezdettet nyom nélkül mosták cl
a Maros és tíztrigy zuhogó hullámai.
Egy más szóhagyomány bán’) három óriás nőt
találunk, kik egy időben voltak elfoglalva a Déva
és Aranyvidéke és Kis-Kalány3) fürdő elkészítésé
vel. A munka megkezdésénél az első és utolsó igy
szólott: „Egy nap alatt akarjuk létrehozni, ha Is
ten is úgy akarja.“ Az Aranyi**) óriás nő ellenben mon
dá : „akár scgil, akár nem, én mégis felépitem
El is készité a várat, de még ugyanazon éjszaka
romokba sülyedt, hogy soha többé fel ne emelked
jék. A mit a más kettő alkotott, az még ma is áll.
Már pedig nehéz munkák voltak ezek is! Mert KisKalánynál a körülbelül fül alakú 45 láb hosszú és
30 láb széles vizmedencze, 15 lábnyi mélységre
függélyesen eső falaival egy magánosán álló, mint
egy 18 láb magasságú és 40 lépés átmérőjű mészsziklába van bevésve,5) és lehet képzelni a munkát,
ha meggondolja az ember, hogy amaz, a ki Déva
várát épité, hamarább elkészült, és még volt ideje
átjönni, hogy kenyeret süssön. A harmadik, a ki
a) F rie d . M ü l l e r . - „Siebenbürgiache Ságén“ K ronstadt
18Ö7. 8 p. 146.
!J Falu Hunyadm egye H esdáti kerületében, m á r a ró
m aiak előtt ism eretes 2 2 °ü m eleg forróssal.
*1 F alu H unyadm egye Kéméndi kerületében, * Maros
jobb parts&n, egy sziklacsúcson falrom okhal.
s) Cf. N e i g o b a n r : „Dacien aus den TTiberresten des
classischen A lterthum s.“ K rouatadt 1851. 8 . p. 91.
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átellcnbcn Köboldogfalván9) lakott, haragúdra saját
balsorsa cs a másik szerencséje miatt, lóra vetette
magát gyorsan és egy ugrással átszöktetett a kalányi sziklára, úgy, hogy a patkó nyoma ez óráig
látható maradt.
Egy harmadik versio szerint tündérek a vár
felépítői, melynek sorsán az évek százai folytán min
dég annyira nem gyengült részvéttel osztoztak és
osztoznak, hogy ott minden két esztendőben meg
jelennek.’)
Ezen mondák mélyebb értelmének kikutatá
sára tett kísérleteim közbe magában a vidéki elnevezés •
ben „Déva“ igen jókor jött és elég fontos útmuta
tást találtam.
Minthogy t. i. nem lehet kétségbe vonni, hogy
Erdély id ő v e l e z e l ő t t szláv elemeket vett fel
magába,8) melyek a hegyek és folyók elnevezései
bői ítélve, az országnak éppen délnyugati részét
foglalták el ;9) igy Dévának is ide kellett tartoznia,
már csak azért is, mert ez a név hasonlókép a szláv
nyelvből veszi eredetét,10) és a nagyobb szláv is
tenségekkel, a Siva vagy Dzewan)-val lehet köze
lebbi összeköttetésbe hozni. Ez a szláv Venus12)
volt, és mi alig tévedhetünk, ha a mondában az
idő hullámaiból megmentett emlékekből a Dévahegyéni egykori Venus tiszteletet akarjuk sejteni.
A monda és történelem közti hidra azok lépnek,
a kiknek nézete szerint a mai Déva a régi római
Decidava13) vagy Singidava14) helyét foglalja el, és
a kik szerint a vár keletkezését, ha nem is á sze
rencsétlen dák király Dekebál,15) de legalább Traján idejétől kell számitani.10*) Igen, ezen merész mii
nek Traján Erdélybe való behatása előtti keletke#) L é n k topogr. L exik. II. p. 307. H unyadm egye fel
ső kerületének kitidi járásába teszi át.
7) K ö v á r y : „Erdély régiségei.* Pest. 1852. 8. p. 18,
8) Hasonlítsd össze az én értekezésem et Transsilvnnia uj
folyam 18G2. évf. m ásodik kötetében, p. 11. 19.
9) H asonlítsd össze az én: „D as J a h r u n d se in e Tagc*sat. H erm annstadt. 1806. 8. E xcurs. in fine.
10) A kyrill JHIS-A a szűz; nagy oroszul djeva: borv á th u l: deva, dévicza; vendül.- dewka, lengyelül: dziéw ka; fe
hér o ro szu l: dzfw ka hasonló értelem ben.
11) íg y van nevezve S t r e d o w s k i n á l „Sacr. Moraiv.
hist. p. 52.“ : Inter prsecipua Slavorum nnm ina referebatur olim
etiam S i v a seu D z i v r a , cujus diminutivum D z i e w i c a in usu
est, e t virginom Slavis significat. Istenségre m utat m ár külön
ben a szónak alapjául fekvő sanskrit dóvá a zaz: dea, istennő,
disböl ■= világítani.
n ) S t r c d o w s k i p. 53. m ondja: Ipsum sim nlacrum
rudum , adm irandi operis, ad justam m ulieris aut virginis formosissimoe tígnram conformattira stabat, oculi erant ludibundi,
melliti et illecebrarnm plenissimi stb. m iután p. 52-ben egyene
sen azt m o n d ja: „Venuz fűit.“ és B e l N ő t H ung. II. p. 252ben igy vélekedik: Slavi certe prisci gentiles, Venerem Deam
in virginis cultam sim ulacro Devoina, Dewina, seu D ew a nuncupabact.
1S) íg y L é n k topogr. Lex. v. Siebenb. W ien 1839. 8.
I. p. 63.
'*) Igv M a n n e r t Georg. d. alt. Röra. et. VII. és Areh.
d. Ver. f. sieb. Landeskunde I. 3. p. 42. N. F . Mások Singidávát Kis Enycdnél keresik, valószínűleg az oláh „T hiugetyin“
elnevezés m iatt.
'*) Areh. des Vereins I. 2. 20.
“ J Cf. dió Románén d. öster. Monarchia W ien. 1949.
II. p. 187. ff.
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------------------------------------------zése és az a mondabeli körülmény, hogy a Dákok 1
nak Traján által meggyőzött utolsó uralkodója nem
csak itt végzé ki magát, hanem sírját is itt találta,
— oly körülmény, mely a históriai kritika alól kivonja
magát11) — részben annyira megdönthetetlen igazság
nak tartatott, hogy Agyagfalvi G o ro L a jo s hadmér
nöki őrnagy, ki „Pompéji utazásai“ 18) által az arcbseologiai tudományok barátjának ismertetett, egy
márvány táblát tétetett bé Déva vára egyik falába,
hogy egy megfelelő felírással az imént említett his
tóriai eseményekre utaljon. A felírás bevésését azon
ban megakadályozta az öt meglepő halál.19)
Ennek következtében ez a név Déva csnpán
csak megrövidítése a római „Singidava“ vagy „De
cidava“ elnevezésnek.20)
Hitetlenek, a kik erre fejőket rázzák, termé
szetesen nem hiányzanak; mert nézetök szerint a
hegy-kúp ormát Dekebál és Traján előtt már ré
gen vár-épület koronázta. Itt azonban egy sarmata
herczeg székelt, kinek utóda — elég különösen
„Siegburg“-nak neveztetve — a Sztrigy völgyében
Déva mellett történt és Dekebál meggyőzésével vég
ződött csata után, melyben Traján saját testéről
adta’oda a ruhát a számtalan sebesültek számára21),
a római császárt falai között vendégelte meg, a
miért köszönetül megerösittetett a birodalmában.22)
Nekünk, mint a kik szeretjük az igazságot,
el kell ismernünk, hogy egy a Déva hegyén fekvő
szilárd épület létezésének a Traján előtti időtől való
számítása csupán csak gyanitás. Ha mindjárt t. i.
a mai Déván kívül, a Szászváros felé vezető utón
egy város maradványai mutatkoznak is téglákban,
cserepekben és más hasonló leleményekben, sőt ha
ezen vidékből származó feliratos kövek is ismere
tesek;23^' ha mindjárt továbbá a Déván feljül fek
vő, ma „Petraossa“-nak nevezett köbányábau, egy
csillámpala és gneiszből álló tömeges plutói alak
zatban, különböző hengerek, ravatalok s máskép
kidolgozott a sziklától el nem választott kövek lát
hatók :24) nem lehet ugyan kétségbe vonni egy ró
mai telep egykori létezését magánál Dévánál, még
ha azt állítjuk is és tesszük hozzá, hogy a Dévai
kőbánya csak a Dekebál második erősen megerő
sített királyi laka Muntsel-Gredistje felépítésére Urittetett k i:25) de semmi sem jogosít fel hasonló fel
tevésre a dévai hegyivárt illetőleg. De sőt, ha azt
gondolnék is, hogy a Hátszeg völgyében romjaiban
még fennálló erödmü mintájára egy a békés küz" ) A m ini tudva van, a fejő Komiba vitetett, s csak
a többi része m aradt D áciában.
18) „W anderungen durch Pompeji“ W ien 1825. föl. min.
,a) K ö v á r y e. k. 94. 1.
,a) U . o. 18 1. T alán oem kell még előbb megemlíteni,
hogy efféle „etym ologiai játékokra“ semmit sem kell adni.
5 ‘) C a s s i u « D i ó LXVIII. 10 f.
, : ) Az igazságot és költészetet az előbbinek megismer
tetéséig összekeverő szóbeli közlés után m agában Dévában.
” ) N e i g e b a u r e. h. p . 06 f. mely m ellett még tekintetbe
kell venni A ckner és Müller igazításait; 1. „D ie römischen In
schriften in D acien“ W ien. 1805. 8 p. 18. Nro 70.
J<) N e i g e b a u r e. h. p. G8 nro 15.
,5) Vereins Areh. I. 2. p. 21.
< /.y
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lekedést fenntartó és az ellenséges megtámadás el
len őrző őrtorony állott volna itt: meg kellene előbb
fontolnunk, hogy a tudomány adósunk marad an
nak a bebizonyításával, hogy vájjon Déva már a
rómaiak idejében is éppen oly nevezetes bogpont
volt-é, mint ma, a mikor ott keletről a Vercstoronyi
és k.-fcjérvári út, délről a Volkány szorosán át, nyu
gatról a Bánátból Lúgoson és Dobrán keresztül jö
vő, továbbá Magyarországról Aradon, Lippán és
IHyén keresztül jövő, éjszaknyugatról ellenben a
Bclényesen és Ilalmágyon keresztül jövő nagyvá
radi országút, és végre a Maros jobbpartján Algyógyon, Bábolnán és Sólymoson keresztül jövő k.-fejérvári, összesen tehát hat országút találkozik üszsze, és Dévát fontos hadi ponttá teszik.
Külünbüzöleg hangzanak a feleletek, arra is,
ha a történet széke előtt a vár felépítésének idejét
kérdezzük, nevezetesen újabb formáiban. így névszerint Bethlen Farkas,20) I. Lajos (1342—1382) és
Zsigmond (1387—1427) ideje között ingadozik.
Neigebaur határozottan 1510-et nevezi meg II. Lajos
uralkodása alatt (1516—1526), és csak azt teszi
hozzá, hogy régi alapra építették,21) mig mások
mást mondanak. S mégis, habár Kőváry e nézetével:
„a kastély tulajdonképeni kora ismeretlen,“28) csak
az igazságnak adott tanúságot, meg fogjuk látni,
hogy a vár keletkezésének idejét sokkal messzebb
kell tenni a Neigcbaur s még a Bethlentől szabott
időnél is. Hiszen már 1269-ben találunk egy „Cas
trum I)eva“-t hitelesen megnevezve akkor, midőn
IV. Bélának (1235—1270) gyönge gyermek korá
ban megkoronázott ifjabbik íia István elégedetlen lé
vén Erdély és Kumánia reá bízott fejedelemségével,
és folytonoson ingcreltetve attól a reá nézve annyira
lealázó gondolattól, hogy neki a bátyja után kell
állania, s nem ügyelve a közbe lépő IV. Orbán (1261,
1264) közbejáró törekvésére, fellázzadt az atyja el
len,29) és egy bizonyos „Chyl“ grófot „comitem de vil
la Kelnuk“, a Déva vára — a hol a Humánokkal
az országba hatoló vojvoda, László megveretett30)—
és Fcketehalom előtt bebizonyított hűségéért néhány
hütlenségök miatt elmarasztaltak jószágaival aján
dékozott meg.31) Csupán ebből is egész bizonyosság-

;

” ) Lib. XII.
l7) Id. h. p. 68.
1S) Id . h. p. 93.
” ) V. o. K a t o n a : „H ist. reg. H ung. VT. 370 i s VI.
473. F e j i r ; „Cod. dipt. Tom ." IV. Vol. 3. p. 1G0. 421. 423.
6s P r a y ; „H ist. R eg. H a n g ." not. praev. IX. 6s I. 269.
*°) T e u t s c h : „Geschichte der Siebenbiirger Sachsen fur
das sUchsische V olk,“ K ronstadt. 1862. 16. p. 77.
sl) Stcphanus e t c . . . ad universorum n o titia m ... volumus pervenirc, quod attendentes fidelitatis e t servitiorum me
rits C h y l c o m i t i s d e v i l l a K e l n n k , que e t qnaa idem
nobis a temporibus infantie nostre ingiter nobis famulando, fid eliter exlubuit et devote e t specialiter tempore persecution»
nostre e t miserie, quandovidelicot dura et crudelis persecutio
parentum nostrornm nos extra regnum nostrum voluit effugare,
cum effectu idem Cbyl comes, om nibus bonis suis e t liberis
po st tergum derelict» nobis adhaesit et nobiscum m ansit s u b
c a s t r o D e v a e t sub castro Feketuholm cum hostibus nostris
pro redem tione nostra virili.er diroicavit et m ultos ex iisdem
c a p tiv a v it... in recompensatlonem servitiorum sju sd e m ... licet
m ajoribns dignus habeatur e t m ereatur terram Dem etrii inMus. E vk. IV. kot.
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gal láthatni, hogy Dévának már 1269 előtt nem csak
fel kellett épülve lenni, hanem már a királyi vá
rakhoz kellett hogy számítsák. Daczára ennek a bébizonyitott ténynek, Kőváry további állitása az, hogy
a történelem Déva váráról egészen a Hunyadiak
idejéig — a hol a történetben először neveztetnék —
nincs említés,32) oly durva tévedés, a milyen csak
a megnevezettnek ismeretes hebe-hurgya könyvcsinálás mestersége mellett csúszhatott el. Hiszen—közbe
szólván egyik legderekabb történelem-kutatónk és tör
ténelem tudósunk szózata öntötte el éppen e vár felett
a fájdalom ama varázsát, mely egy emberi nagyság
bukásánál az ellenséges gondolkozása szivet is, ha
csak nemesen tud érzeni, meglepi és fogva tartja,
és ö ezt oly időre vonatkozva tette, mely több, mint
száz évvel elébb járt a Hunyadiénál. Én IV.
Bélának az 1305-ben magyar királynak meghivott,
hadi-vitézségü unokája Ottó bajor herczeg szomorú
végzetét értem.33)
Árpád férfi ága kihalásával Magyarorgzágon
több pártviszály után az ifjú cseh Yenczel az —
eredetileg az ő atyját a sz.-István megürült trónjá
ra meghivó — birodalmi követek kíséretében megko
ronáztatta magát (Aug. 1301), de már 1304-ben az
Anjoui Martel Károly pártjától való félelme miatta jel
vényekkel visszatért hazájába. Ekkor Ottó bajor
herczeg hivatott meg a királyságra és a királyi ha
talomért küzdés új táplálékot kapott, annál is in
kább, mert nem csak hogy I. Albrecht német ki
rály és ennek fia austriai Rudolf, Károly részére
állottak, de még V. Kelemen pápa is a bajor herezeget „sub excommunicatione et interdicto“ magá
hoz hivatta, hogy a magyar korona átvételéért iga
zolja magát.34) Ekkor Gombolinus ésBlavus Miklós szebeni grófok nagy számú küldöttséggel jelentek meg
Ottó királyi széke előtt Budán, hogy a hódolat meg
történte után a német vérből származó szivesen lá
tott uralkodót az erdélyországi szászföldre meghív
ják. A menet Beszterczén keresztül Szebenbe vo
nult, mindenütt hangos és szinlés nélküli örömmel üd
vözölve, 1306.85) Budára való visszatértében László
üdéiig nostri, et terram Vincentii, que fuere té rré castri in com itatu Albensi, ipsi chil e t e . . . F e j é r VII. 4. 136.) László ki
rá ly egyik okleveléből 1272. A fejérvári k&ptalan 1366-ik évi
átiratából a m agyar udvari ka m a ra levéltárában. Siebenbflrg.
U rkundenbuch W ien. 1867. I. p. L 893.
Kőváry id. h. 94. 1.
33) T e u t s c h ; „B eitraege z ű r G eschichteSiebenbürgcns
vöm Tode Königs A ndreas H l. bis tű m Ja h re 1 3 1 0 ,“ .T o ld a 
lékok E rdély történetéhez
A ndrás király halálától 1301-ig.“
Archív des V ereins fúr Siebenbiirg. L andesknnde I. 1. p. 36.
Cf. F e j é r Cod. D ipl. X III. 1. p. 207. köv. Nro CIU.
d to : Pictauis IV . Id. Aug.
33) Legnevezetesebb forrást n y ú jt erre nézve H o r n é c k
O ttokár rajn ai krónikája P e z nél S acr. 94. Aust. a hol lap 64.
igy hangzik ..M it W orten u n d m it Gepaeren
E rzaigeten sy im do,
D asz sy w arn vro
,
Seincr Chunft dabin,
Grosleich értén sy j n
M it gew den und m it schallen
F rew ten sy sich allé
,
D as j n G ott nock pey ihre Leben
Ainen t e n t s c h e n C h u n i g h a t gébén.**
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a hatalmas erdélyi» vajda is meghódolt,®) a kit a lábára, mig végre a bántalmazás megtörte a király
király szives fogadása élethossziglani hüségi es akaratját. Mindazonáltal Ottó nem bocsáttatott sza
küre ragadott. De ez az eskü nem jött szívből,131) badon,4*) mig vagy Serbia és Bulgária vele ro
noha Ottó király éppen nem látszott idegennek kö kon királyai közbenjárása,43) vagy Serény Imre se
vetői tanácsát megfogadni, hogy ezt az embert, a gítsége,44*) vagy a vajda saját feleségének a csele,
kinek „nagy hatalom van alája vetve,“ leányával kö vagy végre jelentékeny váltságdíj letétele,43) bé nem
tendő házasság által, mint veje magához kapcsolja. végzé fogságát, a mire ő megelégedvén a magyar
De mivel cseh Vcnczel meggyilkoltatása után, Ottó az királyi czimrael, visszamene Bajorhonba és ott vég
austriai Rudolffal a koronáért versengő karinthiai zetté el hánykódott életét.46)
herczeget, Hcinrichet segítette; Albrecht császár serDéva mellyel mármost mint az erdélyi vajda szék
gei betörtek Magyarországba, és mivel ezért a szo helyével ismerkedünk meg, ezután is gyakran emlitterultság a királyi ügyre nézve nem volt csekély, az tik az okiratokban, ha nem is kiválólag. Mert már
említett házasságnak hamar teljesedésbe kellett volna 1309-ben, midőn Szcben megkísértette, hogy a le
mennie, és az ellenséget a vajda segítségével az or tett bajor herczeget ismét Sz.-István koronájához
szág határaiból kiverni.38)
segítse,47) úgy találjuk, hogy László vajda talán
A kétséget a vajda készsége iránt, hogy ezt azért, hogy a szászoknak igen érezhető zavart okoz
a tervet végrehajtja és különösen a hűsége iránti zon, eltiltotta a vajdai birtokon való keresztülmenetöaggodalmat, melyek a király keblében feltűntek; a ket, midőn Gentilis bibornokkövet őket széke elé idéz
legcsalékouyabb áltatás legkülönbözőbb nemeivel te, kérdőre vonandó azért, hogy ők 1308 september
igyekeztek el- és megfojtani, és igy Ottó — májusban havában Exaudi vasárnap után való hétfőn, abban
1307 — menyasszonya után ment.39) A szőtt áru a véleményben, hogy az Ottó elfogásánál a püspök
lás nem sokára a király szolgái előtt sem volt töb és a káptalanja is együtt munkált, fegyveres erő
bé titok, annál is inkább, minthogy nemesi kísére vel a püspöki templomba törtek és a papok ellen
téből lassanként számosán tűntek el oldala mellől.4“) ellenségesen léptek fel.48) Midőn az idézettek meg
Azonban már a vajda vára Déva elé érkeztek, és' nem jelenésüket a vajda tettével akarták menteni,
hallgatva kellett a rászedett királynak végzetes sor Gentilisnek hozzá kellett írnia; mert egy a cardisához alkalmazkodni. „Itt van Ottó király,“ mon- nalishoz irt, Déván 1309 april 9-kénkelt levelében
dá az Ottónál maradt kevés ur az eléjük jött vaj tagadja László a reá fogott gonosz szándékot4950) és
dához : — „itt van Ottó király, tegyetek vele, a mint végre egy Déván kelt második levelében megadja
érdemli“ — és elvágtattak.41)
a szászoknak a kívánt szabad átjárást.3“) Továbbá
Erős fogságba téve és szolgáitól három ina tudva van, hogy Károly király 132(5 sept. 22-kén
sán kívül megfosztva, kellett a királynak a koro Tamáspatakát, hidegvizi nemes család birtokát a
nát és a birodalmi kincseket átadni zsarnokának. dévai összes vár birtokkal egyesítette, az előbbi bir
A férfias tiltakozásra bilincseket vertek kezére, tokosnak pedig cserébe Ladamostelkét adta;51) va
lamint az Ependorfi grófok Göbcl János és Kemény
36) O t t o k á r von I l o r n e c k n é l László igy neveztetik: Péter közti viszálkodásnál, mely az előbbi fiának
„H erzog von Uborwalt, genannt ungrischen Laszla-Baybath.*
<Ss „U berw alt“ a szászfökl ellentétét képezi, mely „Sybenbür- meggyilkoltatását hozta magával és Ependorf s Borgó lakósai arra határozták magukat, hogy házi tűz
genuok“ neveztetett.
helyeiket elhagyják, Tamás Vajda intése (1321,
3,J O t t o k a r von I l o r n o c k 705. cap. bőszéi erről.
3#) Éppen itt a vajda m ár az olsü találkozásnál Ígéri a
1340), hogy a községekben maradjanak csendesen,
k irá ly n a k :
mert ö rendet akar és fog csinálni 1328 jul. 20-án
H orr ich gib dir
D y allerselionigsten M a g t.. . .
lob bab nicbt Chindes, m an sew a in .. .
Ze m ein Lebtagen
L a mich wesen iu Gemach
Vnd so ich sterb danach,
So gofellct dich an
Mer Laundos, dasz Ich lian
U nd dein W eib m ein Chind
D enn aller P a y r L an t synd,
D as scholl n o rro mein
D einer Chind E rb soyn.
Dieweil ich aber das L eben han,
So wil ich zehen taw sent mau,
D y m an wol porayt hat,
D ir fiiern, wo dein W ille stat.
D azu ich dir pehalt
In m einer Gewalt
Ain schon v arét gut
Des sich gefrewot dein Muet.
3'J) Cf. P o d h r a d e z k y : Chronicon Bndense p, 231.
K a t o n a V III. 113. és F e j é r Cod. Dipl. VIII. I. 219.
40) „Dasz sew der Tew fel noch drum hab“ kiált fel a
hazafias rímes krónika iró.
•
4') O t t o v o n H o r n . Cap. 768.

4Vj V. ö. Collect. vatic. bibi. p- 129 ¿3 sok más helyen,
m int F e jér: VIII. 6. 48 ugyanazon forrásból merítve, de hely
telen észrevétellel kísérve. A fogság ideje különbözőre tétetik,
s 4 hét és egy esztondö között ingadozik. K a t o n a VIII. 111.
egy évnél többre teszi.
,3) O t t ó v. I l o r n e c k után.
44) Cf. A nnál Boic, I. 7. és F a l m a Héráid. Ilu n g . hol
p. 110 az m ondatik, hogy Serény Im re, a m iért a királyuak a
László vajda hatalm ábóli kiszabadításánál tevékeny és döntö
részt vett, a családi czimerhez még a bajort kapta hozzá csatolva.
*h) E d e r ad F e l m e r p. 27 és Annál Boic I. 702.
4C) M onum enta Boica II. pp. 217. 406. IV. 162. V. 38
és VI. 374.
47) F e j é r Cod. D ipl. VIH. 6, 48— 49 dátum nélkül, és
m int töredék közölve, a hol a szászokról oz m o n d a tik : cum
ipsi n i t a n t u r ot nisi fuerunt introducero in regnum Ungarie
Ottonem do B auaria pro rege dicti regni, e t ipsura stb. a miért
ök „rebelles Dom ini regis U ngarorum “-nak neveztetnek, a kik
non faciunt fidem, nec eis est fides aliqua habenda.
4SJ U gyanott.
40) F e j é r Cod. Dipl. V in. 6. 50— 51.
50; Ibid. 61— 52.
5I) Vereins Arch. für L andeskunde: régi fo ly am i. 51.
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x»Déváról hirdettetctt*
56*). A vár nevével 1359-ben is
találkozunk, midőn András vajda (1356—1359), a
kinek I. Lajos király Dewa, Csicsó, Bálványos, Léta, Küküllö és Neuburg vagy Újvár bírását átad
ta,53) a fájdalom meg nem nevezett dévai várna
gyot megbízta, hogy a jobbágyoktól a tizedet ve
gye fel.54)
Itt legyén egyszersmind megengedve az a meg
jegyzés, hogy alaposan lehet állítani, miszerint Dé
va vára azon napokban a kereskedőknek is szolgált
védelmük Legalább Lajos király egy Budán 4° die
festi b. Lucie 1351. kelt okiratban a szász keres
kedőknek' minden vámot és más tartozásokat elen
ged, és utasítja a várnagyokat, hogy a teljesedésbe
vételre vigyázzanak.55)
Déva, mint a vajda székhelye, 1385-ben ha
tározottan einlittetik50), és hogy, mint ebben az idő
ben a királyi várak átalában, saját várkatonasággal volt megrakva, ez által védetett, azt bizonyítja
egy Zsigmond királytól Tordán 1394 december ha
vában kiadott oklevél57), melynek erejénél fogva egy
oláh, Dobre javára Déva várának egy mértföldnyi ke
rületében egy militia eastrensisi kötelezettséggel já
ró kenézséget58) állítanak fel. Egy oklevélben 1407ben M ek eh ee Imre küküllövári várnagy emlegettetik a dévai Dada Mihály mellett59) és Dévából
ment ki Várasközi Lépes Loránd alvajda felszólí
tása a szászokhoz, hogy fegyveres erővel jöjjenek
Sz.-Imrére Kardos János útonálló ellen.00)
De ki sorolná elé az okleveleket mind, me
lyekből kitűnik, hogy Déva vára már a hatalmas
Hunyady János ideje e l ő tt gyakran emlittetett.01)
Természetesen, mióta ez a hős az ország kormány*
zásának hűséges viteléért és magas hazafiui eré
nyei elismerésének hizonyitékául beszterczei örökös
grófnak neveztetett ki fökapitányi czimmcl, és Görgény s Déva várakkal, — mely utóbbihoz egyedül
ötvenhat falu tartozott0*) — ajándékoztatott meg ;03)
5S) F e j é r Cod. Dipl. VJII. 3. 321. Már előbb; D a t.
fér. 6. ant. Dóm. resurrectionis (Fejér VIII. 2. Nro CCCVI p.
648) Déván visszaadta a lázadó petersdorfi Ilenning neki ju 
tott jószágait az örököseinek, a mit a gy.-fejérvári káptalan is
kiváltságosán megerősített a liusvét utáni szombaton. ( F e j é r
Cod. D ipl. V ili. 2. Nro CCCVIII 651 1.)
:'3) K o v á c s o c z i A r p a d i a III. p. 66.
' 9 In viliin ad e a s t r a Cbycho, Balvanus, Leta, KukuIeon, Wywar ot D é v a , noc non in aüis quibuslibot, sub honore nostri Voivodatus existentibus.“ S z e r o d a j S e r . É p p .
a l b. p. 27. 59. S c h u l l e r k r i t . S t n d i e n etc. 1.44.
55, Ercdotije a szász nemzeti levéltárban. Nro 9.
5‘) Ibid. Nro 46. F e j é r Cod. Dipl. 1. I. 260.
*’) F e j é r Cod. Dipl. X. 3. 139. Cf. X. 8. 370.
5,J A kenézek cs kenézségek felől lásd: K e m é n y ér
tekezéseit K u r z Magazin etc. II. 286—339.
59 Eredetije dto Cibin. f. 4. post fest. Epiph. a szász
nemzeti levéltárban Nro 95.
60) Eredetije dtto fér. 6. post Georg. Mart. Ugyanott
Nro 24.
cl) V. ö. például Keményt. Korz Magaz. i. b. ad 1427.
6’) Ez ellen: Schnller Libloy Siebenbürgische Rechtsgoschichte Hermannstadt 1855. 8. máj. I. p. 343 Nőt. 3. csak
harmineznégy, Dévához tartozó helységről szól.
s ,j V. ö. K o v a c s i c h Suppl. Comit. II. 1 1 7 . — F e 
j é r Cod. Dipl. XI. I. 496. — 1453 jun. 30. kelt oklevél T e 
l e k i n é l Hunyadiak kora Magyarországon. Nro CLXXV.

azt gondolná az ember, hogy Dévának is gyak
rabban és jelentékenyebben kellene előfordulni, a
történetben mint eddig. De ez éppen nincs úgy.
Csak annyit tudunk, hogy a sziklavár némely
nagyok ellenkezése daczára Hunyadi Mátyás fia Já
nos haláláig 1504-ig a Hunyadiak hirtokáhan ma
radt, a mi által egyszersmind bizonyittatik, hogy
1456-ban Hunyadi János kormányzóra szabott kö
telezettség, mely szerint a neki átadott királyi vá
rakat04) egy valamikor vissza kellett adnia, már
1458-bau a fiára Mátyásra esett királyválasztáskor
megsemmisittetett.
Meglehet, hogy Mátyás király az 1467-diki
budai országgyűlés után, — mely Magyarország tör
ténelmében az akkor behozott uj adó és vámrend
szer05 által lett nevezetes — meghallotta, hogy ép
pen ezen uj adó miatt Erdélyben lázzadás ütött ki,
midőn a lázzadás legyőzésére Déván feljiil béjött az
országba,00) a várat, melynek a várnagya tartozott
ezen határvidék biztonsága felett őrködni,07) meg
látogatta, a hová Kinizsi a kenyérmezei győztes üt
közet után a hadi dobokat eltétette volt.08)
Mindazonáltal Déva 1474-ben a vajda szék
helyének nevezve fordul elő,09) és midőn 1504-ben
a Hunyadiak összes jószágaiból a korona javára
ismét kiválasztatott, az idő által okozott károknak
oly tetemeseknek kelletett lenni, hogy az 1510-ben
megkezdett javítások tökéletes újra építéssel értek
íel.70) Még ma is pompázik ez az évszám egy bel
ső, a Maros felöl fekvő falon.
Ezen időben Schlcchtinger László nevezteték
ki várnagynak,71) és most kezd Déva a gyászos
mohácsi ütközet (1526) utáni zavaros események
ben nevezetesebb szerepet játszani.
Minthogy 1539-ben febr. 15-én Zápolya Já
nosnak I. Zsigmond lengyel király leányával Isabellával ünnepelt lakadalma alkalmával,7*) a csicsói,
küküllövári és dévai uraságok határozottan, mint
lakadalmi vendégek emlittetnek meg73): úgy lát
szik, hogy, mint a csicsói és kuküllöi királyi vá
rak, a rohamos mozgalmak alatt, melyeknek szín
pada Erdély volt, részint mivel Mátyás király
a moldovai vajdának ajándékozta, részint ké6‘) E n g e l Gesch. Ungarns HL 198 a Cyllii Chronika
után, és P r a y A n n á l . III. 188.
6í) V. ö. K o v a c s i c h Vostigia comit. 372 és Supplem.
ad Vestig. Comit. II. 182.
06) K ö v á r y Erdély történelmében P est 1860 8 . II. p. 95.
67) V. ö. Bogathon april. 30. 14. 81. kelt oklevéllel, a
szász nemzet. Archban Nro 401.
6S) S o t e r T r a n s s i l v . n o b i l . Kézirat Bruckenthal
báró könyvtárában Szebenben, ad vocem „Déva.*
69) 14 74. aug. 30. kelt oklevél T e l e k i n é l h. e. XI.
Tóm. Nro DLXI.
70) V. 8. Neigebaur h. i. p. 68.
7 ') B e n k ő Transsilvania L 196.
79 V. ö. Transcheníels Deutsche Fundgruben IH. p. 12
és „De ludis equestribus, quos exhibuerunt Hungari in nuptiis
Serenissimse Virginis Isabellae (Carmen) per Seb. Marcsbevium.
Impressum (Cracoviae) in sedibus Hieron. Victoris A*
1539 in 40.
7,J Erdély történelme. Pest. 1860. 8. HL p. 61.
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söbbi adományozások által urat cseréltek,78) úgy
Déva is magán kezekre bízatott: de még az is, a
mit az I. Ferdinánd császár Ugye iránt annyira te*
vékeny és minden fejedelmi kegy mellett mégis sze
rencsétlen Pempflinger Marcus Dévából járó illetékéről
mondanak, bizonyítja, hogy a fejedelem fclségi jo
gai, a fontos stratégiai ponton fekvő vár birtoká
nak egyesek kezére való átengedése által rövidsé
get nem szenvedtek; sőt Zápolya János halála után
az ö hátrahagyott özvegyének, Isabellának ha lehet
még bonyolultabban alakuló viszonyai idejére néz
ve nagyon megjegyzendő, hogy ö éppen Dévát lá
togatta gyakrabban, valamint ott erősítette meg egy
dalmátinak, az akkori idők politikai világában anynyiszor és oly kitüntetéssel említett Statilius fejér
vári püspöknek a végrendeletét.76) De a nélkül, hogy
érintenök Déván egy Bengler és Biró Mátyás te
vékenységét a Luther hite iránt, kinek lakó és asz
tali társai voltak; forduljunk kizárólagosan ahoz az
egész századra nézve nevezetes következésü vi
szályhoz, mely 1. Ferdinánd császár és Zápolya Já
nos között keletkezett a magyar trón birása miatt,
és a többször megújított békealkuvások által már
a kiegyenlítés pontjáig látszott érkezni.
A bécsi alkudozások78) alatt történt, hogy I.
Ferdinánd császár a Bálványos és Déva várak megszállkatási jogát igényelte. Ez a követelés azonban
valószínűleg nem teljesittetett. Mert tudjuk, hogy a
n.-váradi püspök Martinuzzi György, — ki Isabellával nyilt háborúban volt — és Petrovich János kö
zött, Zápolya János (f 1540) hátrahagyott fia János
Zsigmond gyámjai között támadt visszálkodásokban,
az előbbi a fejérvári táborából 1550-ben jun. 5-én
egy nagyon hathatós intést küldött Nádasdy Ta
máshoz, hogy a császári gyalog sereggel Erdély felé
siessen, hogy a Temesvár felöl béütéssel fenyegető
Petrovich Péter előtt érhessék el a határt, és Déva
várát hatalmukba keríthessék, különben Erdélyt so
hasem lehet Ferdinánd császár részére megnyerni.78)
Különösen kitüntetve látszik ezen levélben a vár
uralkodó fekvése és stratégiai jelentősége.
Nádasdy ezt az intést egész fontosságában
tudta méltatni, és igy Dévába császári katonaság
jött, és Martinuzzi, ez a rejtélyes ember, a kiről
Castaldo császári tábornok igazsággal mondhatta,8“)
hogy ö egy ugyanazon pillanatban sir s nevet,
Ígér s megtagad, szent dolgon gondolkozik s ördö
git mivel, hűséget igér 8 hűtlenségét kézzelfogha’ *) F e l m e r Prim® Íme® in Hiat. Tranaailv. HermannStadt 1780. 8. §. 224. p. 107.
TS) S c h ü l e r Das Kais. Hans H of u. Statsarchiv eine
Quelle zur sieb. Gesch. p. 13.
~c) S z e r e d a y Not. vet. Cap. Alb. p. 161. oklevél a
károlyfejérvári archívumban, f. IV. Nro 29.
~~) V. ö. U o r m a y r bistor. Taschenbuch IV. p. 45 6 ..
(1823).
,9) G e v a y D ipl. II. oklevél 34. 45. 55. K o v á c s i é i t
Script, min. U. 46. P r a y Annál V . 278. Epistolae Procer.
II. 60.
7,j P r a y Epistolse Procerum II. p. 200 Nro 88.
*°) Ferdinánd császárhoz irt levelében dtto Lippa nov.
31. 1551. Buchholznál lenyomva.
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tóvá teszi; Martinuzzi ebben a fegyveres tömegben bi
zonyára fennhéjázó s önző terveinek a támaszát
látta. De nem sokára megváltoztatta véleményét, és
mig Ferdinánd azon gondolkozott, hogy mi utón
fogja kifizethetni a biztosa Báthory András által in
dítványozott kárpótlást Isabella jegypénzéért és a bir
tokába vett várakért,81) addig Martiquzzi, kinek te
kintélye az országban a császárét mesSze túlhaladta,
gondolata már árulásra vitte, mit csaknem lehetetlen
nek tarthatnánk, mert az ö papi méltóságával és a csá
szárnak iránta mutatott kegyességével legkiáltóbb el
lentétben állott.8*) Hogy ezt valósítsa, és hogy a gyana
kodó törököknek, a kiknek nélkülözhetetlen segít
ségét felhasználni a politikai szükség kényszeritette, minden kételyöket eloszlassa, Dévában a Cas
taldo által tett császári parancsnokot a tábornok
tudta nélkül letétette, és helyébe egyik hivét ne
vezte ki.83) Ámbár meg volt az az elégtétele, hogy Begler-bégnek 1551-ben oct. 16. kelt levelében a nagy
ur iránti hűtlenség minden gyanújától felmentetett;84)
de Castaldo a híres Pescaranak a bicoccai, paviai,
aversai és mtihlbergi csatákban kipróbált hadvezérnek
hazája fija, egyszersmind élesebben látó volt, sem
hogy ezen cselszövényes és nagyravágyó pap ra
vaszsága tévedésbe hozhatta volna, és a veszélynek
melyet e rejtélyes ember silány fortélyai készí
tettek a császáriaknak, elejét vette annak erősza
kos halála által. De midőn ez a közönségesen
„György barátnak“ nevezett, megvetett kemenczcfíitöböl bibornokká és kormányzóvá magasított, de
még egy trón után is sovárgó ember félretolatott, az
után is megtagadta a Dévára megtett várparancsnok az
állomásának az átadását a császáriaknak, azt állít
ván, hogy ő Györgynek esküdött meg, és igy csak
az ö utóda oldhatja fel öt szavától és kötelezettsé
gétől: és midőn ö, hogy ezen véleményének na
gyobb nyoraatékot adjon, a Brandis és Arcú Félix
gróf alatt álló zászlóaljacskáknak, Erdélyböli azon idő
beli kivonulásukkor sziklafészkéröl érezhetöleg alkal
matlankodott: az alkuvásoknak a nyilt erőszak felett
elsőséget adott, és egy pénz ajándék által,— mely
a Judex Curim Nádasdy Tamás esküvel tett vallo
mása után nem csekély volt80), a vár átadását létre
hozta. Erre az ott maradt ágyuk egy részét Szebenbe hozták,87) a honnan Castaldo már elébb hozat
ta és a hová később megint vitette.88)
81) V. ö. Báthory és Teufel leveleit, 1551. febr. 4. Károlyfehérvárt, a Vaticanbó! hozott vizsgálati aktákból Martinuzzi meggyilkoltatása felől. p. 227.
8S) Castaldo ugyanott nevezi, p. 267 „más traydor, que
no fue Judas* és mondja: „el éra más que Rey.*
**) V. ö. emlékirat a pápának, Martinuzzi meggyilkol
tatásának okairól. Prag jnn. 2. 1552. Buchholznál IX . p . 602.
és a vizsgálati aktákat pasaim.
*') Vizsgálati akták p. 219. Nunc vidi te fidelem ease
et Petrám Petrovich infidelem, in omnibus cnim arcibus Caesaria (Turcarum) inveni homines Ferdinandi canes Germanos,
in omnibue arcibus, quas Petrovich tenuit.
8Í) Ibid. p. 441.
•8) Ibid. p. 639. a kihallgatás Pozsonyban 1653. máj.
18. ment végbe.
87) S e i w e r t „Stadt nermannatadt* p. 42.
88) K u r z Mag. I. 149.
r
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Az 1552-ik évben Báthory András az erdélyi
vajdaság általa viselt méltóságát letette, ésI.Ferdinánd azt a sopronyi országgyűlésen Dobó István és
sz.-iványi Kendy Ferencznek ajándékozta, azt is
megparancsolván egyszersmind, hogy az utóbbi Györ
gyösen, az első pedig Déván' foglalja el székhe
lyét.89) A két vajdához 1553-ban november 15-kén
Bécsböl is érkezett utasítás, hogy Szászváros la
kóit Déva várának ingyen való élelmezésétől és ja
vításának terhes és helytelen követelésétől kímél
jék meg.
Ez alatt Castaldo nem sokára elhagyta Erdélyt,
és Isabella a kormányt, melyet 1550-ben jul. 19-én
Ferdinánd császárnak adott át, megint felvette,81*87)
mely alkalommal Dobó Istvánt Erdélyben a császári
ügy előmozdításában tanúsított buzgalmáért a Fe
jérvárra visszatérő királyné csel által elfogatta
és 1556. dec. 11-én vasra verve Szamos-Ujvárra vitette, melyet ö Balassa Menyhért ellen-, ki
Isabcllának és fia János Zsigmondnak párthive volt,
keményen védett s csak a királynénak az ország
ba újabb megérkezése hírére adott át. Neje és
gyermekei ez alatt Déván tartattak fogságban, vagy
a krónikás szavai szerint, „békóban.“92) Azonban
úgy látszik, hogy Isabella megbánta az erőszakos
lépést, s maga adott eszközt a fogoly kezébe, hogy
elszökhessék a fogságából, és hogy Kassára fut
hasson a császáriakhoz.93) Legalább Olfardus az
„Albumodban feljegyezte,9*) hogy Isabella egy bi
zonyos Zakallos Pétert egészen titkosan Dobó Ist
vánhoz küldött, a ki a nélkül, hogy el szabadott
volna árulni a kapott utasítást, neki megmutatta az
utat a biztos menekvésre. Ez 1557-ben történt, mely
évben Solimán szultán a vulcani passuson át be
hatolván az országba, Déva várát ostromolta és
megvette.95)
Ezen idő körül történt egy esemény is, mely
a dévai várnak egyszersmind az Erdélyország egy
házi történelmében is állandó helyet biztosított. Davidis Ferencz, fia egy kolozsvári szász csizmadiá
nak és iskolamester ezen szülővárosában, belé ke
veredett egy háborúba, melyet mantuai Stancarus90)
„a hazátlan“97) idézett elő Krisztusnak egyetlen em
beri természete felett, és noha ebben kimerithetet®5) F e l m e r . 1. e. p. 159. K 3 v&ry Erdély régiségül p. 9-1.
n ) A szászvárost levéltárban. Patent. J ’apir, papiros
alatt megpecsételve.
9I) Az Oltárdianum Albumban „Trauschenfels Fundgruben“ III. p. 20. olvassuk; ad 1S50. Die 19. Julii hat zuW eissenburg die Khunigin Isabella inter lachrymas nt vidimus ipsi,
die Erőn Hungarns sampt Kleinodien und das Land Siebenbürgen an Herren Castaldo Kriegsbanptmann des Khönig Ferdinandi adstantibus DL). Andreas Báthory, Thoma Nadasdy,
Fratre Georgio.. . . abgetretten.
” ) M i l e s Siebenbtirg. Würgengel. p. 64. K e m é n y
Deutsche Fundgruben I. Cl.
8S) K e m é n y ibid p. G3.
*') T r a u s e h e n f e l s F n n d g r . III. 23,
85; H a m m e r Gesch. d. osm. Reichea III. 753.
sc) V. ö. S e i w e r t Nachrichten über Siebenb. Gelehrten
p. 134 ff. H a n e r Siebenb. Kirchengesch. p. 229 é l Archív
d. Ver. für Siebeub. Landeskunde, uj folyam H . 2. p. 246 ff.
87) M i l e s Würgengel p. 62 és 6G.
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len beszélő tehetséget fejtett ki, mégis „a tudós,
a három nyelven kitünően szónokoló, a szentirásban
és szent atyákban jártas“ debreczeni pap, Melius
Péter ellenében oly kevéssé tudott győzelmes ál
láspontot tartani, hogy végtére a reformált hit Davidisban egy uj követőt talált. Mint ilyen, egy ter
vet folytatott, hogy az erdélyi szászokat mind ma
gához vonja, de nem sokára, mint követője Isabel
la királyné és fia János Zsigmond házi orvosának,
a Saluzzoban, Piemontban született Blandrata György
nek98), egy negyedik vallásnak, az unitáriusokénak
lett alapitója, melyet ö mint udvari hitszónok, és
ezen vallásfelekezet első superintendense, egy sem
mi eszközben nem szűkölködő felekezeti főnök talentu
mával igyekezett egész erejéből terjeszteni.99) Azon
ban II. Zápolya János halála ntán, (1571) az or
szággyűlés ezen tekintet nélküli térítői munkásság
elé korlátokat vont; Davidis sokféle viszályokba
keveredett, sőt még Blandratával is meghasonlott,
mely utóbbi, hogy eztazuj s legveszedelmesebb el
lenségét megrontsa, a Baselból Lengyelországon ke
resztül Erdélybe jött Socinust100) Davidis házába
bévezette, és igy vallásos színezetű vádpontot
ragadott meg. Davidist, kit Stancarus egy Vásár
helyt 1558-ban febr. 25-kén kelt levelében Isabella
királyné előtt, hamis prófétának és rajongónak gyalázott, a thordai és fehérvári zsinat — 1579, —
mint istenkáromlót és vallásujitót élethossziglani fog
ságra Ítélte,101) s aztán az e végre határozott Dé
va várába vitték, melynek szilárdsága már azelőtt
tizenöt évvel magára vonta a figyelmét Gromo-nak
II. János olasz testörserge ezredesének és parancsno
kának.102) Hogy Dávidis, ki elfogatása után csak
hamar megörült,103) meddig sinlödött Déva vára föld
alatti üregeiben, azt az egykoruak eltérő tudósítá
saiból nem lehet biztosan meghatározni. Né
melyek szerint 1579-ben, tehát fogságának már első
évében10*) haza ment. Mások szerint 1588-ban.105)
Az ö sokat hányódott életének vége mindenesetre
felette szomorú volt.100) Holtteteme a városon kívül
egy messze ellátszó római kő mellett bízattak a
föld szerető anyai gondjára.
” ) Ibid. p. 110.
" ) V. ö. Siebenb. Quart. Schrift V. 318. M i l e s 1. c. p.
109. Mindenekelött : K l a u s i n g Dissert de haeret. misera mor
te extiuctis. Franco!. 1756 p. 64. ff. S a n d i i Biblioth. Antitrinitar; p. 28 sq. W a l c h Neuste Rcligionsgesch. Lemgo 1775
p. 175. S c h r ö c k h Kirchengesch. V. p. 629 a. d.
">0) V. ö. Tudomâ. Gyüjtom. 1829. VI. p. 31. anno 1688*
*01) M i l e s W ürgengel, p. 118 V. ö. T r e c h s e l „die
protestantischeAntitrinitarier“ Heidelberg 1844. L a u t e r b a c h
„Ariano Socinianismus olim in Polonia, Frankfurt et Leipzig.
1726. Bibliothoca fratrum Polonorum IrenopoL 1861. 8. Tom. etc.
,05) V. ö. M i l e s 1. c. p. G9.
l03) V. ö. Archiv des Ver. f. siebenb. Landeskunde. Uj
folyam II. p. 45. köv.
,04) Chron. F u c h s i o O l t a r d o L u p i n Kronstadt 1847.
4. T . I. p. 72.
><>5J M i l e s ibid p. 134. T r a u s c h e n f e l s Fundgruben
H I. p. 28.
, IM) Chron. F u c h s . O l t a r d . L u p . 1. e. p. 82.
,07J Ibid. p. 72.
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Erdély, melynek fejedelmi székén azon na
pokban Báthory Zsigmond ült, az uralkodó emlé
kezetes ingadozásai alatt sajnálatra méltó állapotban
volt, e mellett véres zavarok, melyeknek látásuk
nál nem tudjuk, hogy mit csudáljunk tulajdonkép
pen inkább, egy uralkodó jellemtelenségét, ki ilye
neket vétkezett vagy pedig egy egész ország férliainak szellemét, mely nyitott szemekkel ilyeneket
' hagyott előkészíteni és kibonyolitani. Ila ilyenkor
az egyes emberek az emberiség törvényeit nem léte
zőknek tekintették, ki csudálkoznék rajta? így tudjuk,
hogy Mihály vajda Szeben melletti győzelme után
(1599), Ifiu János Báthory András bibornok fivérét
Dévára vitette, és rövid fogság után, egy malom
kővel a nyakán, a Marosba fullasztatta, „hogy töb
bé nem láttatott,“ 108) és ilyen kihágásokat, melyek
más helyeken történtek, nem keveset jelentenek az
egyidejű évkönyvek. Hiábau választották meg Básta
György császári tábornokot és Csáki Istvánt vaj
dáknak, abban a reményben, hogy II. Iíudolf csá
szárban erős támaszuk lesz;109) mert nevezetesen Básta
volt az, ki a halálra kinzott országra még nagyobb
nyomorúságot hozott.110) Még él a nép emlékében
a közmondássá vált „Básta szekere“,, a kiéhezett
emberektől vont jármű, mert az úgynevezett „oltalmazóknak“ szívtelensége, vagy az általános szük
ség minden igás marhát elvitt az előbbi urától. Hogy
tehát tudtul adják a császári tábornoknak, hogy öt
jobban szeretnék a határon túl; átadták neki Déva
várát. Básta megértette az Útmutatást, és mert oly
mélyen és keserűen érezte, hogy az erdélyiek öt
oly görbe szemmel nézik; azért 1600-ban elment
Magyarországra.11’)
Már a következő évben — 1601— elkövetke
zett Báthory Zsigmond újabb megválasztása az er
délyi fejedelemségre, ki azután Dévára tette székhe
lyét s Csáky István vajdát korlátlan hatalommal hagyta
garázdálkodni.1IX) Azonban békés nyugalma nem volt
tartós, s ö hamar bélátta, hogy tettekre van szük
sége, ha többet is akar birni, mint csupán a feje
delem nevét. Midőn az 1601-ik évi Karácson esté
jén levelet vittek neki a várba a szebeni tanácstól,
azzal a tartalommal, hogy a hódolatra és hűségre fel
szólításnak már csak azért sem engedelmeskedhet
nek, mert a város már II. Rudolf császárnak esküdött
hűséget, azonban kérik, hogy a szász nemzetet kímél
je meg; ekkor mindjárt elhatározta magában Zsigmond
hogy hódolatra fogja a várost kényszeríteni, mely feje
gyanánt akarta magát viselni egy oly nemzetneka mely
az ellentállás gondolatától, — mint az ország több né
met városának hódolata mutatta — távol volt. 0
tehát kiadta Csáky Istvánnak a parancsot Szeben
megszállására, mi az 1602-ik év január havában
meg is kezdetett. Hogy nem ö maga állott a váll0®) M i l e s ad ann. 1600.
I09j I s t v á n f i XXXIV. 183. T r a u s c h e n f e l s Fundgrubeu 111. 23.
,l0) I s t v á n f i XXXII. 607. B e t h l e n V. 35.
1") Fundgruben K ö m é n y I. 68.
.
m ) Ibid. p. 177. K ö v á r y Erdély régis, p. 94.
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lalat élére, és átalában nem viselte férjfiasan magát/
az az ö romlására történt, mert Székely Mózes és
Toldy Ferencz, kik már előbb elkeseredtek afejedelem
leköszönésén és a császáriakkal Erdély átadása végett
folytatott alkudozásokon, és Básta ellen már a lázadás
zászlója alá álltak, most a tétlent kezükre keríteni igye
keztek. Nem lehet tagadni, hogy nevezetesen a Csáky
labancz-népének zabolátlansága, a kik közt a fegyelem
egészen el volt tűnve, úgy, hogy ö méltán elmondhatta
volna rólok, a mit egy tábornok mondott a harmincz éves háborúkor az övéiről: „Csak azon bá
mulnék, ha volna még e g y ficzkó köztök, ki az
akasztófát már tízszer meg ne érdemelte volna;“
nem lehet — mondom — tagadni, hogy ez a zabolátlanság oly hangulatot idézett elő, mely a feje
delem elfogását ha nem is akarta elősegíteni, de
legalább megakadályozni sem. Zsigmond Fehérvárttalán jobb menedéket vélt lelni, mint a milyent Dé
va ígért adni; de csalódott. Mert miután az Erdély
be ismét visszatért Básta tábornok Székely Mózest
Dévánál megverte,114) 1602-ben jul. 13-kán Fehér
vár felé indult, és kényszerítette a határozatlan és
tettektől félő fejedelmet újra Déván keresni ideig
való menedéket. Itt megadásra kényszerítve,115) arra
látszott fordítani hatalma utolsó pillanatait, hogy ke
gyeltjét Gezti Fcrenczct, Déva várával megajándé
kozza. Ha hiába keresünk is erre az esetre vonat
kozó oklevelet, mindazonáltal nem kevésbé, noha
csak látszólag s z ó 1 e mellett a z a körülmény, hogy
még 1849-hen is láttatott a várkapu keleti részén
egy kötábla alkalmazva, melyen ez a felírás volt:
FRAXCISCUS. GEZTI. DE. EADEM. GEZD.
QUAE. TEMPÓRA. DESTRUXERUNT.
GENERÁLIS. TRANSILVANIAE. SOLERTIA.
RESTAURA VIT.1lü)
Ezt a feliratot 1829-ben egy régi bétölt cisterna kitakarításakor Goro cs. k. várnok-örüagy ta
lálta meg minden darabjaival együtt, és sokáig ma
gában a várban tartották éltévé; de egyenesen nem
bizonyítja bé Géczi Ferencz birtokjogát, hanem csak
mellette szó l, kinek czimét „Generális Transsilvaniíe“ éppen nem lehet megegyeztetni evvel: „Erdély
kormányzója.“ A történelem ugyan ismer egy Géczit,
ki Erdély kormányzója volt; de ezt nem Fcrencznek, hanem Jánosnak hitták, és 1588-ban halt meg,
miután 1567 óta egyszersmiod Capitancus Varadiensis is volt.111) Vájjon ha Géczi felsőbb parancsok,
vagy hadtani kikerülhetlen szükségesség következ
tében erösitette-e meg ujan a dévai várat, vagy tett
leges birtokosa volt-é, nem bizonyos. Annyi igaz,
hogy megszerzésének nem sokáig örvendhetett.
Mi itt, mint Déva vára történelmének egyik ér
dekesebb részénél, tovább fogunk mulatni.
,l3) Siebenbürg. Quartalsehr. II: 203.
,n J K e m é n y Fundgruben I. p. 190.
" 5) T r a u s c h e n f e l s fundgruben III. p. 123.
****} #K 8 v á r y ibid. p- 9ft-nél a feliratnak csak az eleje
van meg. Éu a szebeni cs. kir. tábornoki parancsnok levéltá
rából kaptam.
"V V. ö. Archiv des Ver. für. sieb, Landeskunde, n. F.
II. p. 88. köv.
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Déva vára oda ajándékozása Ígérete által a
nagyok reávették Básta Györgyöt, hogy tovább ma
radjon az országban, és ö azt hitte, hogy az általa
védelmezett császári ügynek szolgálni fog, ha ö,
ki Déva előtt egy hadi tábort ütött fel,ne) 1603 sep.
5 ikére országgyűlést hiv össze, a melyen részint
egy lakhelyet kellett meghatározni az országban anynyira rósz szemmel nézett Jezsuitáknak,110) részint
egyes városi közönségeknek és országrendi tagok
nak a császárhoz való viszonyait kitisztázni kellett
volna, és a mely a Básta személyes magatartásáért,
valamint a hozzája tett felszólamlásért nagy jelen
tőséget igényel és valóban érdemel is, és nem csak
Erdély történelmében.
Midőn ugyanis a gyűlés tagjai egybe valáuak
gyűlve, a császári tábornok felségsértésnek nyilvá
nítván a Báthory Zsigmond nem régiben történt
megválasztását, iine szavakkal lépe az ország kép
viselői tömött körébe: „Kegyelem kell-e nektek
vagy igazság?“ A megkísértett mentegetüdzés és
az „igazság“ kiábálás dühbe hozta Bástát s azt ö
nem is titkolta. — „Négyszer“, — úgymond —
„négyszer esküttetek hűséget Rudolf császárnak, és
négyszer szegtétek meg. —• Bakó ! kötelet és pallóst
hozzanak !“ — Fegyveresekkel telik meg egyszerre
a terem; a körbe bakók lépőnek és nem egy tagja
az országgyűlésnek gondolt elfogódott szívvel az
otthon hagyott kedvesekre s a sir borzadalmaira,
mert utolsó órája kongott a fülébe. Ekkor Sennyei
Pongrácz, Básta titkos tanácsosa útat tör magának
a megmcrevült sokaságon át a haragra gerjedt ve
zérhez. „Hát már elvesszenek azok is,“ — igy
kiált, — „a kiket a háború megkímélt. Elvérezze
nek ők a bakó bárdja alatt gyalázatosán, csak azért,
mivel őket a hazának oly sok más ezerekre nézve
közös temetővé vált szent földje nem fogadta ma
gába? Nemcsak az ö férjfias erélyök iránti mély
tisztelet, hanem még inkább a szent hon drága föld11“) Georgins Hasta, Cornos Husztiensis, Liber Baro,
Dominus in Salt, equos auratus, Sac. Cais. Rcgiasque Matlis
ac Cutholici Kogis II spauiarum Consiliarius beliicus ejusdemque Sac. Cass. Regiasque Mattis exercitus et regni Transilvanias
Generalis Capitaneus etc. Universis et singulis, Magnificis, Ccnerosis, Egregiis, Nobilibus, Strenuis, Capitaneis, Vicecapitaneis, Ductoribus Belli, duetoribus (sic), Centurionibus, decurionibus, Proslectis Castrorura et Excubiarum Magistris, Item prudentibus et Circumspectis Regio et Scdis Jndicibus, castorisque
jaratis Civibus ac uaiversis Incolis et inhabitatoribus Oppidi
Zazvaros, Salntem et bonevolam nostri Commendationom. Quoniam nos quam plurimos milites intelligimus esse, qui voxillo
et castri8 relinquon. (sic) ad certa ditionis huius Trannias loca
excursiones, impetitiones faciunt, violentiamque exercent, puta
equos, pecudos et alia jumenta, cetorasque res mobiles vi adimunt, Ideo vobis omnibus Committimus et anthoritate a Sue.
Cajs, Reg. Matte nobis attributa mandamus firmiter, quatenus
omnes ejus modi violentiam exerccntes, excursiones facientes
ac deprtcdatorcs, vagabundosque Milites, qui iumeuta vol alias
quaslibet res adimuut, in Castra Sum Mattis delegare, Jumen*
taqne eorum in rationem prasfatas Mattis consignare et confis
care modis omnibus debcatis et teneamini. Secus non facturi.
Praesentibus perlectis exhiben, restitutis. D a t u m i n C a s t r i s
a d D e v a m p o s i t i s quarta die mens. Septembris Anno D o
mini 1C03. Georgius Hasta mp. (Sig. impr.) Ered. Pat. pap.
a szászvárosi levéltárban.
“ 9) T r a n s cb e n f e l s Fundgruben etc. p. 168,
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jéhez vonzó egyforma eleven buzgalom forrasztotta
őket szivemhez, tette lelkemnek becsesekké és ked
vesekké ! Ha nekik el kell esni; jó 1 hadd haljak
meg én is velők együtt önkéntesen. Kész vagyok
úgy nézni azt a halált, mint a császárnak híven tett
szolgálataim legszebb jutalmát!“ -------Egy loyalis
és sokképp kipróbált férjfiunak ily hősies önáldo
zása valamennyire megjuhásziták Bástát, ki is igy
szóla r e á : „Látom, hogy olyan emberekkel van
dolgom, kik sem a szabadságot, sem a jobbágysá
got nem bírják tűrni; kik mindig és mindenütt ve
lők született fonákságuknak hódolnak s éppen oly
sajnálandók, mint az elmebeli betegek. Vegyétek
hát az életet, melylyel ezennel megájándékozlak, s
vele együtt a szabadságot, melyet visszaadok nek
tek ! De ne éljetek vissza jóságommal, nehogy utólérjen a büntetés!“ 12021’) Miután Brassónak is abból a
80000 forintból, melyet a császártól való állítóla
gos elszakadásáért sarczul vetettek reá, 20000-et
elengedett121), feloszlató Básta az országgyűlést, de
táborát nem mozdító el Dévától.122*)
Ezek ellenébe nem fogadhatni el azt a véle
ményt, hogy Géczy Ferenez azon az időn túl, melybeu Básta tábornok a Déva vára előtt megjelent, a
várat netalán lakta, vagy birtokában megtartotta
volna. Sőt egyenesen úgy leljük, hogy 1605-ben
császári örsereg tartotta elfoglalva, valószínűen a
120 Bethlen Farkas. XII.
12') V. ö. Teutsch Gesell, d. Sachsen. 73ß. 1.
121j Bizonyítja ezt egy későbbre kelt oklevél, melyben
Segesvár városának jószágokat adományoz bizonyos pénzöszvegek megtérítése fejében. Az oklevél igy s z ó l: „Wir Georg
Basta u. s. w. thuu hiemit- kund und zu wissen, állón und j e 
den dón es zu wissen gebühret, das wir sowohl auf den Für
spruch einiger unserer Getreuen, als auch in Rücksicht auf die
getreuen Dienste derer Wohlgeachteteu und Ihre Majestät g e 
treuen Bürger der S adt Schasssbnrg, die sie Ilöchstgodacht
Sr. kais. koenigl. Majestät zu verschiedenen Zeiten und Gele
genheiten geleistet haben und noch künftig leisten werdon, zur
Abstossung einer Summe von 2S,000 ír. welche sio dem k. k.
Infanterie Regiment von Proymer' vorgeschossen haben, die
ganze Dorffschaften Czamantor (Zuckmautel, Czikmántor), Kis
kend, Nagy-Kend, Szenaveros (Zendresch, Szénaverös), Malldorf,
Szent-Ivan, welche im Kiiküllöer Comitat liegen, wie nicht w e
niger folgende imAlbenserComitategoIegene Orte und Dörfer, als
nemlich: Also-Szoderyes und Folsö-Szederyes, Reten, Mako,
Volkdorf (Volkany) Pálos mit allen dazu gehörigen Nutzbar
keiten und Gefallen, sowohl bekannten als unbekannten, Aeckera, W iesen, Viehweiden, Feldern, Waldungen, Thselern, W ein
bergen, W asserfallen, Flüssen, Fischhaltern, Fischereien, Müh
len, Mühlwerken uud ihren Gründen, überhaupt aber mit aller
deren Nutzbarkeit und Abhtengen, welche besagten Dörfern zu
gehören oder unter welcherlei Kálimon vön Alters her und von
Rechtswegen gehören sollen, unter ihren wahrhaften und ural
ten G renzen, die Zehnten jedoch von W ein und Getreide, wel
che aus besagten Dörfern entrichtet werden; weiter die Dreissigsten und Manthgefalle, wenn welche in selben abgetragen
werden, nicht mit eingerechnet, den gedachten Bürgern der
Stadt Schsessburg und allen ihren Nachkommen; vormöge der
Gewalt die uns von Ihre kais. koenigl. Maiostset verliehen wor
den bis zur Allerhöchsten Begnehmigung zu ihrem Besitz und
Gebrauch auf die jetz benannte Zeit, ohnbesohadet anderer Vor
rechte eirsenmen, schenken und verleihen, welches wir kraft
gegenwärtiger unserer Beglaubigungsscliritt förmlich bezeigen.
Gegeben i m F e l d l a g o r b e i D e v a den 16. Septemb. 1603.
Eredetie a segesv. levéltárban. Sept. 19. megint ajándékoz né
mely javakat Kornisnak, mint egy birtokomban levő oklevél
tanusitja. -
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Básta ideje óta. Mert nem csak azt beszéli az írás,
hogy Hofkircher a császári várparancsnok, egy csapat
katonasággal' Szászvárosra Ütött s az ott szállásoló
Hajdúktól sok szekeret és jókora zsákmányt elra
bolt és 42 foglyot megszabadított*133) ; hanem azt is,
hogy midőn Kismarjai Bocskai István feljül kapott
s a tartománynak minden érődéit hatalmába kerí
tette, végtére éppen az érintett császán várparancsnok,
Ilofkircher is küldöttséget indított hozzája a Básta
utódja, Belgioso tábornok ellenébe kivívott gyöze*
delme következtében, és felajánlotta neki a vár fel
adását. Bocskai egyik legderekabb bajnokát Nagy
Albertét küldé Dévára a vár átvétele végett. Midőn
ez a várba belépett, fegyveres kézzel ment elébe a
császári parancsnok s kardját átadván, arra intette,
hogy kövesse az ö példáját, és ha arról lesz szó,
hogy idegen kézre kell engedni az őrhelyet, csak
a legszorongatóbb viszonyok ellcnállhatlan parancsa
következtében adja fel. Az alatt, hogy a császári
örsereg egész hadi tisztességgel készült az indulás
ra, Nagy Albert tisztelete jeléül levevé a fövegét
s visszaadá a parancsnoknak a kardját, elismeré
sét jelentvén ki kevés szavakban ellenfele katonai
derék magaviseleté iránt.134)
Bocskay elesék és Báthory Gábor, Erdélynek
Istenostora, hágott a fejedelmi székre, melynek ö
mindig, nevezetesen az órától fogva, melyben Beth
len Gábor, az ö védangyala, vele felhagyott, gyalá
zatára volt. Mi szolgált alkalmid szakításra, sokfélekép
beszélik, de a dolog kapcsolatban Yan a dévai vár
ral, mint a mely, — nemkülönben Vajda-Hunyadis —
ez időközben a Bethlenek birtokába jutott vala.
Weiss Mihály brassai tanácsnok adatai135) szerint
Báthory Gábor abban járt, hogy Bethlen Gábor há
za becsületét neje Károlyi Susánna irányában vett
szabadságaival megszeplösitse; más tudósítások sze
rint a következő oka lett volna a meghasonlásnak.
Báthory Szebenben tánczvigalmat rendezett. De a
fejedelem szemtelen kéjszenvedélye ismeretes lévén,
egy hölgy sem akart megjelenni rajta. Már hogy a
fejedelem meg ne haragudjék, reábeszélé a nőket
Bethlen Gábor, hogy fogadják el aggodalom nélkül
a meghívást, ö jót áll a fejedelem feddhetetlen ma
gaviseletéről. De ez felhevülvc a bortól éstáncztól,
megragadá a jelenlevő nők egyikét s elvonczolá egy
setét szobába. Bethlen adott szavának állva, gyor
san szövétneket ragad a kezébe s tüstént utánuk
megy. Ezen feldühödve Báthory, a szövétneket Beth
len szakállába süti. És így történt meg a szakadás,
— a „város és világ tudtával.“ 13(i) Bethlen odahagyá
az udvart és Dévára húzódott; a honnan rögtön a
temesvári török-parancsnokhoz menekült, mivel Bá
thory száz jobbágyős jószágot ígért annak, a ki a
Bethlen fejét kezéhe szolgáltatja.131)
l33) Levél Szászvárosról, febr. 3. 1605. A szász n. le
vélt. 66. sz, a.
,3<) Bethlen F a rk a s. XIV.
Ils) Trausckonfols, Fundgr. 739. 1.
,J6) H o r m a y r hist. Taschenbuch IV. 468. 1.
Ia’) Libr! Itegii a K.-Monost. levélt, szerint a Kolozsv,
l ’ökorm ánysz. Tom. X. p. 996— 304. „inklatum v ita e ...“
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Majd őt emelék a fejedelmi thrónra, mikor
aztán Kővár, Huszt, Szamosujvár, Várad, Gyalu,
Kolozsmonostor, Fejérvár, Fogaras, Görgény, Káránsebes, Lúgos és Déva erődített várak és váro
sok hatalma alá jutottak. A legutolsó felöl az 1607.
tartott országgyűlés azt a végzést hozta, hogy so
ha se jusson magán kézre, hanem mindig az or
szág idöszerinti fejedelme hatalmában maradjon.138)
Bethlen a várat körítő falhoz most már egy kerek
bástyát építtetett, melyet későbbre fogház éskinzókamra név alatt mutogattak.139) De hogy már Beth
len Gábor alatt e végre szolgált volna, sehol sem
látom érintve, és én ismerve ez eléggé nem méltá
nyolt, és sokfelöl rágalmazott fejedelemnek emberi
érzéssel, sőt atyai szeretettel folytatott kormányzá
sa jellemét, átalában és egyenesen kétségbe vonom.
Erdély javára nézve igenis korán elhala ez a
felvilágosodott, ez a szellemi élet minden nyilatko
zatát fejedelmilcg gyámolitó föur, és I. Rákóczy
György, Bethlen István és Péter130) közötti sok vi
szály után a két utóbbi— az 1607-bcIi disetai vég
zések daczára, — birtokában marada Dévának131),
melyet azonközben I. Rákóozy Gy. ágyú és lőszer
készleteitől megfosztatott, hogy magyarországi két
várát, Patakot és Lednitzet erősebb védelmi álla
potba tétesse vele.133)
,
Midőn az erdélyi fejedelemnek elismert Barcsai
Ákos 1658-ban a kormányhoz jutott, el kellett elébb
alattomban fogadni azt a feltételt, hogy ha II. Rákóczy György módot lelne a törököt kiengesztelni,
vagy neki sikerrel ellentállani, imennek a fejede
lemséget újra átadja.133) Sőt Fogaras, Szamosujvár,
Kővár, Görgény és Gyalu várait is saját örsergeivel tartotta megrakva Rákóczy, és csak Déva vá
ra, melynek Barcsai már birtokában volt, maradt en
nek a kezénél.
December 2-dikáig 1058. itt tartott udvart a
fejcdclemné, Szalánczy Erzsébet, Barcsai Ákos hit
vese, a mikor is Haller Pál Segesvárra a fejedelmi
udvar székébe kisérte.134) Talán nem tartotta Bar
csai elég biztonságban lenni az övéit a székesfejérvári Mustapha Bey fogyelmetlensége előtt. A török
parancsnok ugyanis, midőn úgy látszott, hogy Rá
kóczy békében akar maradtíi, rendelést kapott, hogy
hagyja ide Erdélyt, és Déván át volt vonulandó
visszatérő útjában, melyre 1660. január 29-kén va
lóban el is indult s haladásában sok erőszakossá
got és dulást követett el.135)
Úgy látszik, hogy nem sokkal azután Barcsai
maga mégis lakta Déva várát. Me.t ide hívta meg

13
A kir. Tárak jövedelmeiről (Veditua castror.
v. ö. B a r t a l Com ment. ad hist. stat. ju risq . publ. llu n g . med.
jbv . Lib. XV. 1. 375. Foson. 1857. 8. E m ellett H orm ayr i.
h. IV. 472.
m ) K öváry i. h. 95. 1.
I3°) L eírtam résziben e könyvecském ben; „Die Stammborg dér H unyade in Siebenbiirgen. H erm annst. 1865. 8-o.
13') V. 3. az I. oklevelet az im ént idézett könyvben.
13a) K r a u s Chron. I. 118.
I33) H o r v á t h Magy. tört. P est. 1855. II. 341.
,34> K r a u s Chron. I. 372.
'■•s) U. o tt; 378. 1.
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a szebcni királybírót, Lutscb Jánost, hogy tanács
kozzék vele áilainligyek, jelesen a felöl, bogy mi
tévők legyenek a nyugtalan II. Rákóczy ellenében.
Lutscb azt beszéli az ottani fogadásról, hogy „ö
mindent összejárt a fejedelemmel“, és bogy „Déva
szép erős vár és mindenféle lőszerrel, nagyobb és
kisebb ágyukkal, sőt eleséggel is jól el van látva.“ 13°)
Mit tanácsolt a fejedelemnek; ki tudja? Jmez,
országgyűlést hirdetett és tartott, melyben Kemény
Jánost kínálta meg a fejedelemséggel. De midőn
tudósítást kapott, bogy a nemesség egy része Rákóczyhoz csatlakozott, Hetiden Jánost és saját vé
rét Andrást elküldte Konstanczinápolyba panaszra
a temesvári pasa és a Havasalföldi vajda ellen, mint
a kik Rákóczynak Erdély uralmára való törekvésében
részt vesznek. Ezzel azonban felbőszítette Rákóczyt,
s bogy keze közzé ne essék, távoznia kellett Dévá
ról s a Vaskapun át Temesvárra menekülnie, a hon
nan elégséges török haddal gyámolitva remélte viszszatérhetni Erdélybe. Rákóczy azonban Dévát, hol
Barcsai családja, a jártas-keltés Bethlen Miklós vé
delme alatt tartózkodott, megszállotta oly kemé
nyen, hogy, mint a krónikás mondja,137) „senki se
ki, se bé nem mehetett.“ De mig Temesvárt min
dent elkövetett Barcsai, hogy fenyegetett, kétes ál
lását megerősítse, az alatt hitvese gyanús viszony
ba kezdett lépni Bethlen Miklóssal s annálfogva
nem érdemiette azt. a regényes szerelmét férjének,
mely ezt annyira lebilincselte, hogy mikor öt Rá
kóczy zajkai győzedelmes csatája után tSzebenben
huszonhárom hétig ostromolta, nem csak hogy neje
rosszullétét hallva, elküldte hozzája a városi orvost
Bauler Farkast Rákóczy engedőimével Dévára —
márt. ö. 16G0, - - hanem a hőn imádott utánni le
győzhetetlen vágyában kész volt vakmerő ellenfele
javára le is köszönni a fejedelemségről.
Ekkor Bethlen János és Lázár György voltak
a vezénylettel felruházva Déva várában.
Az azután következő viszongások Kemény J á 
nos és I Apafy Mihály közt, mely utóbbi kicsikar
ta vala Barcsaitól, hogy mondjon le az ö részére a
fejedelemségről, úgy látszik, mintha tág mezőt nyi
tottak volna a tevékenységre Déva körül. Már csak
az a körülmény is, hogy iG61-ben sem Montecuculi,
sem a törökök nem bírták a vár feladását kivív
ni,142) arról győzte meg Kemény Jánost, hogy bir
toka nagyon érdekében áll. Reá is vette a várpa
rancsnokot, Springer Tamás kapitányt, hogy vonul
jon ki a várból s katonasága legbiztosabb legényei
vel rakta meg örseregül143) ; de Kemény mindjárt
1662-ben elesék a Segesvár melletti („Gross-AIiscbi“)
ls6j
lä,l
l3\
,S5)

K e m é n y Fundgruben I. ’¿ 91.
U. ott. II. 166.
U. o. 141 — 235.
Trauseheufels, F undgr. 388: I.
Bethlen JAn. I. 113. — T raust henfels Fuudgr. 383.
389. — Sieb. Quartalschr. II. 293.
14') K r a u 8 Chronik. II. 93.
' 4í) B e n k ö Trunssilv. I. 279.
1'V G o r o Által 1835. okt. 16-kAri szerkesztett, most
FejérvArt lelhető K. I. szerint.
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csatában, és mivel Görgény és Fogaras megadák
magukat a győzedelmes Apafi Mihálynak, hát azt
hitte Keresztesi István is, Kemény titkos tanácsosa
s Déva vára megbízott őre, hogy n.ki is jó lesz
átadni a kulcsokat Apafinak. Az 1662. jun. 2 kán
történők meg.l44*46) Hat évvel későbben Fleischer An
drás szebcni királybírót és szász nemzet grófját,
minthogy a császári ndvarnál való béfolyásától tar
tottak, Fejérvárt léte alkalmával elfogák és Déván
tartották fogságban oct. 16 kától nov. 19-kéig; de
ekkor nem tudván vádlói a reáfogott vétségeket be
bizonyítani, egész becsülettel szabad lábra ereszték.l4i i
A császár és Apafi Mihály közt 1686 máj.
28-kán az országnak az elsőbb által eszközlendö
védelme végett kötött titkos szerződés'40) következ
tében Szeben, Kolozsvár, Besztcreze, Fejérvár, Szász
sebes, Szeredahcly városait és a várakat, köztök a
Dévait is német, azaz császári örsergekkcl rakták
meg októberben 1687-ben.,47) — Dévával ugyan már
1662-ben, midőn a császár segédkatonaságot kül
dött Montccueulival a Kemény gyámolitására, meg
történt volt az, de csak muíékonyan. Mert mivel
egyfelől Apafi félt ingerleni a törököt, másfelől I.
Leopold is tudomást vett arról, hogy a törökökkel
való bábom Erdélyben éppen nem kedvelt dolog
lenne, arra kérte vala a császárt, Urittetué ki Déva
várát. Leopold, ámbár az e végett hozzája küldött
követeket eleinte halasztgatásokkal tartóztatgatta,
végre engedett a körülmények hatalmának.'48)
így magyarázódik meg egyszerre Springer
Tamásnak mind jelenléte Déván, mind eltávozta
onnan.
Úgy látszik nehezen tudtak megbarátkozni a
császár tábornokai azzal az eszmével, hogy ők csupa
szövetségesek gyanánt vaunak az országbau; mert
Caraffa már 1690. eléállott egy tervvel, melyben
eléterjesztette a császárnak, miképp lehet Erdélyt
„császári devotiobau“ megtartani. A terv végrehaj
tásában Déva vára is meg vala hiva szerepelni, mint
a melyet Caraffa névszerint megemlít és imigy jel
lemez: „előnyösen van helyezve és építve, de oly
állapotban van, hogy rosszul biztosítja az örserget
és javítás nélkül támadás esetében becsületesen ellentállani nem bir.“ I,9j
Az e szókban szükségesnek nyilvánított ala
pos javítás bé is következett, mihelyt Erdély meg
hódolt Leopold császárnak. De annak következté
ben aztán a Rákóczy Fercnez támasztotta kuruezháborubau 1705. novemberétől 1706. febr. 22-kéig
tartó, négy havi ostromot ki is tudott állani Déva
l44) K r e c h \ % i t z Desoript. T ranss. Niirnh. As Trau«, f
1688. 16-od r.
I4i) Uug. Miig. 111. 408.
' 4“) T e u t s c h Gesch. d. Sachsen 607. köv. 11.
14
"j K r e c k w i t z Totius Principal us T ranssilv. accurata
deseriptio Nurinib. etc. 201.1. Arch. des Ver. Uj f o l y a mi n . 105.1.
I46| F e l m e r Priiime linese sat. 327. §. 242. 1.
I4!j Az eredeti: „A ntaguös“ íav autageuse? v o rte ilh a fte )
„situiret uud gebauet, aber so beschallen, dasz es schlechter
Besatzungen fähig und wenn es attaquirt wird, ohne R epara
tion keinen rechtschaffenen W iderstand than kön -e “ — Arob.
d. Ver. Uj f. I. p. 176.
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vára.*i5") Ugyanis a Rákóczy szolgálatában álló ez
redes, Ozincky nevli lengyel, egy sikerült megrolianás által beült volt a várba, és végre midőn —
jó rendin eleség és viz hiánya miatt — kénszcrülve látta magát az erősség feladására, sikerült neki
kiosiníani Rabutinnak a keze közzül, a ki már azt
gondolta, hogy nyakon csípte s készült Ilunyadra vi
tetni fogságba.15') A helyett Rákóezynak egy más
ezredese, Csáki került a győző kezére s a Hunyadi
kastélyba:w) vitetett fogságra, mi ugyan kevés
ideig tarthatott, mert azon év októberében már újra
működni látjuk mint kurucz vezért.
A folytonosan fejlődő hadnmtan követelte javí
tásokat vagy az ország urai változásakor fellilegesen
hajtották-é végre, vagy talán igen fontos erőd
nek tartották Dévát, nem tudni. Elég az, hogy
1713-ban 50,000 forintot vetettek az akkori fejede
lemségre a végett, hogy némely várak s köztök Dé
va megerősítése költségét is ki lehessen állani.153)
Kevés évek múltával mégis ismét javitni kel
lett rajta.
E helyt azonban, agy vélem, nem hallgathatom
el, hogy mikor a császári csapatok megülték Dé
vát, a lelkipásztorsággal egy Hányádon levő reformát-zárdabeli exponált szerzetest bíztak meg. Et
től a rendtartástól 1713-ban clállottak, és a bulgá
riai proviuciabeli ferenczickrc bízatott a papi szol
gálat ellátása.
Leopold császár ugyanis egy néhány bulgar
családnak, mely Havasalföldről a császár hatalma
alatti tartományokba kívánkozott, átköltözni, kéré
sére azt megengedte s az egyúttal nekik adott sza
badalmakat okleveleivel biztosította. Ezek egyike
1088. sept. 10-án, másika 1700. máj. 15-én kelt.l5i)
így támadott Alvinczen az odavaló magyar lakos
ság közt elmagyarosodott, bulgar gyarmat. De 1710beu és 1711-ben is gyülekeztek bulgar jövevények
Eradiesovo, Aniuos, Tirgoschil s más oláh városok
ból, és átjővén a Vulkáni passusou, Hátszeg vidéké
re és Dévára határozták megtelepedésüket. Gróf
Steinville István, akkori vezénylő tábornok Erdély
ben legfelsőbb helybebagyás reménye alatt szabad
választást engedett nekik a Fiskus földjén a város
felső vagy alsó része közt, mely utóbbit a Maros
és Csorna kerítették. Mint a haj dánkor gyarmatai
nál, úgy itt is a viz döntött, és igy kapták ők Plop
uradalmat, a dévai uradalomnak évenkint fizetendő
50 forint bér lizetése mellett. Egyszersmind oltalomlevelet is adatott ki számukra Steinville,155) mely
őket a katonai szolgálat, katonák szállásolása, élés
fuvarozás és más terhek alól, szintúgy, mint a Le-
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opoldé az alvincziakat, mentetteknek nyilvánitotta
Továbbá biztosítva volt nekik, hogy csak a k. ka
marától függjenek, bírót és községi eiöljárót ma
guknak szabadon választhassanak, bort és búst mér
hessenek, és kötelességül vala szabva minden új
vezénylő tábornoknak, hogy uj oltalomlevelct szol
gáltassanak ki számukra.150)
így jött eleinte 42,l51) és későbbre megint
J 8 15S) családatya, — az utóbbiak főképp Krajováról, — a velők egy nyelvű Fercnczreudü szerzete
sekkel együtt Dévára.
Az utóbbiaknak várbeli papokká vétele sok
fortélyoskodásra nyújtott alkalmat a reformatokuak, mint még alább meg fogjuk emlitni. Még egy
tanúság arra, hogy az önzés, akárhová is hajtja
gyökereit, minden magasb és uemesb érzelmet el
fojtani alkalmas.
De forduljunk ismét a várnak.
Steinville gróf kijavíttatta 1719-ben a várbeli
eisternát s a hozzája járó ajtóra a következő fel
iratot tétette:

ME AEDIFICAT STEINVILLE ILLIS
UT PORRIGAM UNDAM*)
VINCÉRE15!1) QUI CUPIUNT TURCAS
ARCEMQUE TUERI
FORTITER INDOMITOS QUOQUE DEBELLARE REBELLES.
Már előbb, 1717-ben, építtetett volt kisebb
elömliveket a vársziklára Steinville gr. és bástyás
sánezot búzatolt a begynek keleti tövén. Aztán állí
tott egy sütödét is 12 kemenczével.1G") Halála is a
várban történt okt. 21. 1720-ban,101) s a dévai Ferencziek, kiknek nemzete fiait az udvarnál annyi
szor és oly sikeresen pártolta, becsület- és hálabeli
kötelességüknek tartották a testet Szebenig kísérni

Az ezutáni oltalomlevelek keltei: 1. Virm ondt gróf
tól, Szebon, av.g. 26. 1721. — 2. Vez. táb. Tigetöl. Szeb. jan.
15. 1757. — 8. Abeuaberg és T rauu grófoktól, Szcb. dec. 18.
1747. — 4 . Buccov Adolf bárótól, Szob. dec. 19. 1761. — ós
5. llad d ik gróftól, Szeb. 1764. A legutolsó latinul.
l57) Neveik a Feroncziok zárd Ajab éli oklevolek szerint:
Frankovicli MAty. P etrandin Miki. Barbitsin Mik. Frankovich
P éter, Kristóf, Feroncz és Pál. Proikin Gy. Bibicli Gy. Bibicsevich Ján . Turekokiu Gerg. M arkokokin Miki. Púin Deodat.
Gogenonin Máty. K eretein F cr. Bardiclikin Fér. Jovanean Miki.
Juvancsiu Gy. Milovoikin Istv. Paulikian Dera. Bibics L ukacs
és Já n . Josepin F ér. Joschin Gy. Leniek Síin. Chepin Miki.
Markule, Tuskin Gy. Ternovkin Ist. Pessin Anna, fiaival. Subotin Gy. Rogacskin P e r. Tcriu Mátyás és Gy. Toinonanin Pót.
Nancsin Ant. Bibicsovich Gy. Stoin Ist. Csokin MAty. Pcich
Pét. Pisáin Já n . L ázár M aria, fiaival.
l ’,8j Neveik azon forrásból: Tomecm Máty. Kolivorin Gy.
Rejtin Dem. Kacsem ag Istv., Ján. és MAty. D uralin Mihály,
xso) T rauschenfels Fundgr. ^69. I.
Gy. és Já n . Kalfin F cr. és Istv. Stauislavich Mih. és György.
15
*) M erkw ürdige Geschickte des Fiirstons F ran z Ez
Rákó
időben az egész bulgargyarm ategy személyre van leolvadva.
czy. Berlin u. Potsdam . 1 7 5 . kis 8-adr. 145. 1.
A m etrum dac ¿Ara i g y ! az eredetiben.
iyi) Jórendin a „Csáki de l)e v a u családból, a mely a
i:,9j Nem tudom minő kútfőből m eríthette KÖváry o fel
T öküly pártiitósben való részvéiiért vesztette el birtokait, az iratnak az É rd. régis. 95. lap. közlőtt m ásolatát. De egy kis
érd. parancsnok-korm ányzó, Badeni herczeg batalom szavára. megfontolás m eggyőzhette volna arról, hogy a nála álló „SINL. Arcb. d. Ver. Uj f. II. 86.
C E R E “ a „V IN C É R E “ helyett, nem jó.
, v\i Köváry E rdély régiségei 95. I.
l6°) Egy katonaviselte öreg em ber jegyezgetései szerint
ir>4j E. az I. oklevelet a toldalékban.
Déván.
1’’’) L. a 11. oklevelet a toldalékban.
Trauschenfels Fundgruben, 876. I.
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ünnepélyesen. M) Innen aztán ezüst edénybe zárt
belső részeit Ilonába küldték, halandó más marad
ványait pedig a Fcreneziek szebeni templomába,
melyet a kimúlt mint alapítványát e végre kinézett
volt,103) egy emlék alá helyezték cl. A feliratot reá
mind tudományos miveltségéröl, mind családi élete
botrányosságáról egyformán ismeretes“’4) Kölüséri
de Ecr készítette.
1723. a dévai várparancsnok a várbeli segédpapnak, mely mint láttuk, a bulgár provineziabeli
Ferencziek klastromából járt bé, szolgálatdijjat esz
közölt ki. De most már a reformálok is minden
tölök kitelhető módot elővettek, hogy ezt a — bár
mi csekély jövedelmű — állomást magokévátegyék.
Nem csak hogy legott folyamodtak ez ügyben a
várparancsnokhoz, hanem mindennemű gyanúsítá
sokat is koholtak, s ezekre hivatkozva a pápa bécsi
Nuntiusánál, sőt egyenesen a római sz. széknél is
panaszt tettek. így esett az, hogy a Ferencziek ak
kori provinciálisa Gungich és a custos Marinovich
Generális Vicarius Antalífy János eleibe idéztettek
Medgyesre 1723. nov. 28-kára, hogy igazolják mago
kat. Érvek gyanánt igyekeztek megállapítani ellenök,
hogy a bulgar papok száma a Törökországban és
Havasalföldiin az ott maradott bolgárokéhoz képest
igen csekély; ellenben a Déván megszállott szer
zeteseké az ott levő, maroknyi bolgárgyarmatnak
igen sok, s annálfogva az ö működésük az eredeti
honban, vagy jobban mondva oda való kiűzésük a
lelkek idvességére nézve sokkal sikeresebb leend.
Azt is vetették szemükre, hogy semmi szabályhoz
nem tartják magokat és, hogy törvényesen jogosult
voltukat színleljék, császári szabadalmakat és er
délyi vezénylő tábornokok oltalomlevelcit költik, me
lyek az ö birtokukban nem lehetnek, minthogy s ha ki nem adattak. Most már, igy folytatták a vá
dat, még zárdát is szándékoznak építeni, már sző
lőhegyeik vannak, és ha egyszer megtelepedtek és
vagyonosodtak lesz, minden bizonnyal botránkozást
fognak okozni. Arra is ajánlották magukat, — de
a dévai bolgár népség világos akarata ellenére, —
hogy oláhul és magyarul papoló lelkészeket rendel
nek az egyházi szolgálatra.
Az igazoló felelet egyszerű és meggyőző vala.
Azonban egy Fcrenczinek a várbeli segédpapságra
alkalmazása az akkori tábori snperior, szebeni rendházi főnök Gallop jézsuitának alkalmat adott, hogy
a zaklatott szerzetesek ügyét átalában fel fogja s
nekik jelesen a Déva várabeli segédpapságot min
denkorra biztosítsa.
Ez idők alatt Montanii és Camusi gróf Braun
Miksa Ulysscs uj javításokat vétetett elé s ezeknek
emlékét az északi épületbe való béjárás felibe vé
sett következő Chronostichon vala a maradéknak
átadandó:
1r l Convent levéltára Déván : „H istória Dorauä“ stb.
52. lap.
I63) V. ö. III. oklev.
,0*) V. ö. az én értekezésem et: „Vier Jahre aus dein
Lehen eines autonomen Stadtm agistratos.“ Arch. d. Vor. Uj
f. VI. köt.
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miből 1752. telik ki évszámul.10*)
Ugyanis egy 1747-ről kelt vizsgálati (lustra tionis) iromány szerint a fedelek annyira meglyukadoztak volt, hogy az eső okozta romlások miatt sok
helyiség éppen lakhatatlanná lett, és — nem tudni
miért — két polgár őrt tartottak ott. Honnan van,
hogy 1763 óta úgy emlegetik Déva várát, mint a
Haller család tulajdonát, melynek az Aerarium a
terjedelmes épületek használatáért évenkint 2 írt
aequivalenst fizetett volna,l0(i) azt megmondani nem
tudom. — De már akkortól halljuk rebesgetni, hogy
a várnak stratégiai haszna csupán csak képzelt.
„Inkább arra való, hogy a földnépét féken tartsa,“
Írják, „mintsem, hogy az ellenség előrehaladását
megállítsa, avvagy csak akadályozza is. A mellék
magaslatokról könnyű megtámadni s a Maros tá
vol lévén, eleséget annak a segítségével nem sze
rezhetni.“ 167) A vár töszomszédjában 1766. nyitott
rézbánya ügyét vezénylő tábornok gróf Hadik And
rás erősen pártolta és segítette.,os) Említi a króni
ka Brádi Józsefet is, mint akkori várparancsnokot,
s halála 1772. apr. 21-kére van feljegyezve.'09) A
mindjárt következő évben II. József császár láto
gatta meg erdélyi kőrútjában az erődítményeket''"),
melyeknek védelmére egy félszázad gyalogság s egy
néhány füzér volt állandó örsereg gyanánt ren
delve.111)
Bajos magyarázatát lelni annak, hogy a vár
nak katonai és földesúri hatósági használata ügyé
ben és a javítási költségeknek az Aerarium általi
fedezésében a Ilallerek mellett a Fezti család és
Visiconti gróf is meg vannak nevezve, mint a vár
tulajdonosai. Csak a családi levéltárak átvizsgálása
vethetne tán világot e homályba borult körülményre.
A kolozs-, zaránd-, alsó-fejér- és hunyadmegyei oláhok Hóra és Kloska vezérelte lázadása alatt
az életveszélyben forgó nemesség részint a Hunya
di kastélyba, részint a Dévai várba menekült s az
utóbbi a pártütö parasztoktól két ízben megtámad
va a legsikeresebb védelmi szolgálatot tette, úgy
hogy bátran fitymálhatta a megadásra tett felszólí
tást, 1784.m ) A communismussal s nemesség kiir
tásával fenyegető lázadás elfojtása után Déva vá
rában székelt a Jankóvich Antal gróf elnöksége alatt
működő császári bizottság, melynek kellett kihall
gatni és elitélni az elfogott pártütöket, miután II.
József császár a rögtön Ítélő bíróságokat, melyek
alatt már 34 lefejezés történt volt, betiltotta.113)*17
K K v A r y id. h. ti*, t.
IM) Ducin m editerránon Andrew íluszti.

"■) U. oP.

Iís: Archív. Claustri FrAncGcanornm D evens. Ili-f. Doni.
M8. 63. t.
"'•-)) U. ott 71. 1.
,7r\ U . o. De érkezése s elindttlA-a napja nincs feltéve.
17 V U. o. 4. és 5. 1.
17 ) Sehaser Denkw ürdigkeiten uns R. B rutkentha!’»
Lében. Szebeu, 1S48. 8. 02. köv. 1,
,7:') U. o. 81. és 85. 1.
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„A kapu egy pár ölnyi clöudvarra nyílt, hol
Az évszáz ezentúl nyugalomban haladott vé
ge felé. De úgy látszott, mintha magával együtt az örtanya vala. Beljebb egy körül béépitett tágasb
akart volna véget vetni a vár létezésének is. Ugyan négyszegű udvar; földje simitatlan szikla. Hossza
is az erdélyi vezénylő tábornok gróf Mitrovszki az 50 lépés, szélessége jóval kisebb. Az épületek fek
udvari haditanácsnak 1800-ban azt jelenti fel, hogy vése nem alkot tökélyes négyszeget. A déli épüle
— véleménye szerint— kár lenne a várnak jó kar tek fel voltak építve, fel az északinak is egy része,
ban tartására fordítandó költséget továbbra is hor a más két oldal romokból állott. A déli, keleti, észa
dozni. Annak következtében fel is hatalmaztatok a ki oldal fedél alá volt véve, mely minden felöl béfelhagyására s megrendeltetek minden az épületben felé lejtett, úgy, hogy az esővizet mind felfoghat
s rajta levő felszerelések árverés utján való eladá ták az udvaron egy kútba. A vár épületét 3—4 öl
sa. Pogány Francziska vala ezúttal a legtöbbet ígé szélességre tér veszi körül, melyet egy nem egé
rő 150 bankó forinttal: kapukat, ajtókat, ablakokat szen tojásdad köralakra egy törpébb fal övedz. E
és más tárgyakat leszedetetl és lebordatott s a vár várfalon kiviil a csigás utat is kőfal védte.
„A vár épület északkeleti szegletében ott romhanyatlásnak és pusztulásnak crede m )
Marienburg a vár helyiségei 1813-beli álla ladoztak a rendetlenül össze-vissza épített apró szo
potát kevés szóval rajzolja.115) A tetőre vezető csi bák. Mutatták a kincstár (?) szobát, a déli oldal alatt
gás út szerinte 856 lépésnyi hosszú. „Magában a a földben a kápolnát, tovább az álladalmi börtönt.
„Mondják, hogy alagútja is lenne, melyen át
várban két tér (udvar) vau, melyek közzül a fel
sőnek 20 öl a hossza s hat öl a szélessége.“ Ebből a hegy alatt a katonai sütödébe lehetett jutni.“
így irja Köváry.118) Midőn 1849. martiusban
az adatból úgy látszik, hogy Marienburg a parancs
noknak a hegy alján levő megeröditett lakását, me egész Erdély a magyar kormány kezében volt, tar
lyet a 12 kemenezés sütő házzal együtt Steinville totta meg magát az örsereg Gy.-Fejérvárt, és Dé
gróf építtetett azon egy épületté olvasztja össze a va várában,119) mely utóbbit a császári katonaság
hegytetőn levő tulajdonképpeni várral, mit csak tisz Havasalföldre vonulása vftán 200 legény 3 ágyúval
tán katonai nézetből helyeselhetni. „Fenn“ (foly őrzött.180) Még márt. 25-kén 1849. a háborúban el
tatja), „hat nagy, 12 kisebb szoba volt; három kony fogott magyar tiszteket Fejérvárról Dévára vitték
ha az örsereg és a tüzér-személyzet számára, fegy bánáti szerezsánok kiséretével18'), és midőn április
vertár kettő, és löporos bástya egy“, — a két utóbbi 23-kán 1849. öt oláh legionista hivatalos tudósítást
vitt Fejérvárra, hogy Déva még mindig renditctleMarienburg idejében üresen, — „és a kápolna.“
De midőn I. Ferenez császár felséges hitve nül tartja magát, nagy volt az öröm az alezredes
sével, Carolina Augustával együtt Erdélyt 1817-ben báró Kemény Farkas által megszállva tartott erődben.
Déva várát t. i. elébb Bántfy János báró, az
béutazta, Déva vára oly nagy mértékben megra
gadta figyelmét és tetszését a legmagasb rangú nő tán Forró ezredes szállotta meg és kerítette bé két
nek, hogy helyreállítására rendeletet eszközölt ki a ezer emberrel és hat ágyúval. Forró a várost s a
császártól, ki 1800 forint elköltését engedte meg körül lévő magaslatokat rakta meg katonáival s
évenkint, inig a helyreállítás müve bevégzödik. Még aztán a várparancsnokot. Kudlich főhadnagyot felszólitá, hogy adja fel az erődöt. De ez császári
olvashatni a főkapu felett ezt a feliratot :
FRANCISCUS. I. RESTAUHAVIT MDCCCXXIX, tábornok Leiningennek, ki minél hamarábbi fel
mentéssel biztatta, Ígéretében hivén, hallani sem
miből kiviláglik, hogy a restaurálás 12 évet vett akart az alkuról, hanem szorgalmasan lödözte hol
igénybe és 216000 frtba került.
az ostromló serget a magaslatokon, hol alatt a vá
E szerint tovább is 1848 ig a várnak jókora ré- rost. Katonai tekintetből a legteljesb méltánylást
;! sze védhető, az egész vár lakható állapotban volt. érdemiette ki. Mert kétszázra menő örsereggel, (Za, Minthogy még 1844-ben ostromnak clleutállható igen nini, bánáti oláh, Sivkovics ezredekböl, s két tüzér);
vastag falakat kapott,110) azt következtethetjük be éppen nem bőséges eleséggel, kútviz nélkül, (az el
lőle, hogy hadi jelentékenységét feljebb akarták fo lenség ügyelt arra, hogy cislernáját a Marosból ne
kozni. Egy sáuczkáplár és 7 legény tették a ren tölthesse meg, úgyhogy vége felé egy ember csak
des örserget ez idő tájban.111) Az 1848—49-ki vé egy meszely vizet kapott napjában); három ágyú
res események előtt, — (véresebbek s irtózatosab val s egy nehány sánczpuskával hetekig tudta ma
bak voltak Erdélyben, mint akárhol másutt,) — Kö- gát jóval erősebb sereg ellen tartani. Déva lakóváry következőleg lelte a vár állapotát.
sait is folytonosan ijesztgette, mi ha szinte lőpor
„A magas hegyre csigás út és három kapu vesztegető hiú kérkedés volt is, de a magyarok nem
vezetett. A csigás út a legkülső kaputól a másodi vethették végét, mert Forró csak május végével
kig 856 lépésnyit kering. A vár falához érve nyu kapta meg az ostrom-ágyukat, midőn aztán bizo
gatról egy mélység felett 80 lépésnyi kid vitt át, nyos volt a vár eleste. Azon kivül el volt fogyva
felvonó hidtáblával biztosítva.
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ir\ Köväry i. h.
I?:') Geographie Siebenbürgens. üerm an n st. 1813. kis
8-adr. II 30. 1.
K6j V. ö. Die Rom anen der O es'err. Monarchie II. 188.1.
1” : Kövary, 95 i.

l:8) i. h. 90. l.
,T*J M ajlath Neuere Gesell, der M agyaren Regensburg.
1853. II. 202 1.
,so; KövAry, i. h. 9 0 = 9 7 . 1.
18') V. ö. Oesterr. Soldaten freund, 1849. 130— 132 sz.
¿s Romätien d. Oe. M. II. 148. köv. 11.
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Kudlichuál miudcn készlet; a kis csapatot süly és
szökés meggyén tették. Ily körülmények közt Forró
parlamcntairt külde máj. 26-kán a várba s más
nap, n. m. 27-kén, pünkösd vasárnapján megtörtént
a kapitulálás oly feltételekkel, hogy az örsereg ka
tonai tisztességgel vonulhasson ki az erődből, a be
tegek gond alá vétessenek, a legénységnek a fegy
verletétel után egy hónapi zsold fizettessék s aztán
akadálytalanul távozhassák Temesvár felé.182) Ez a
feladás tette lehetővé, hogy az Erdélyben vezénylő
tábornok Czecz, — a ki maga is Kudlichot teljesen
méltányolta,183) — GOOO emberből álló hadtestet, 12
ágyúval és egy röppentyüs üteggel fordíthatott a
pártütö oláhok legyőzésére és a higgadt és jártas
ezredessel Forróval, Beké alezredessel és Kemény
ezredessel összetartó hadjáratot kezdhetett.184)
Ezek után a magyar katonaság birtokába vette
Déva várát. De egy régi tüzakna gondatlanság vagy
18J) Komimén sat. II. 187.
I8,J C z e c z Feldzug in Siobonbiirgen. 42. Fej.
'* ') Komimén sat. II. 180.
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árulás következtében fellobbanván, a várat augnst.
19-kén 1849. légbe repitette s több, mint 100 hon
védet temetett romjai közzé.188)
Azóta az időnek mindent megsemmisítő ha
talma untalan szedegeti le a köveket a merész épít
ményről, melynek rombolt maradványai mintha ne
hezen bírnának megválni attól a tetőtől, melyről
évek százain néztek alá annyi nemzedék nyüzsgé
sére. Búsan tekintünk fel a megbénult óriásra, mely
körül, valamint keletkezésekor, már is a monda örök
zöld ágai kezdenek fonódni. Ilire futamodott vala
ugyanis 1856-ban, hogy a várnak földalatti üregei
ből egy ember biitt elé, a kit a fellobbanáskor a
romok eltemettek ugyan, de nem sértettek meg.
Évekig élt ö a felhalmozott élclemszerekcn, s végre
kifogyván belőle, az éhség kénszeritette, megvakul
tán is, kibúvó helyet keresni, mit szerencsésen meg
is lelt.180)
I85) C z e c z i. h. 15. F e j . — Komimén sat. II. 189.
,s6j Dévai, helybeli m onda.
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Nos Leopoldus Divina favente dementia Ele
ctas Románomra Imperator Semper Augustus, ac
Germania;, Hungáriáé, Bohemia;, Dalmatia;, Croatiae,
Sclavonic;, etc. Ilex, Archidux Austria;, Dux Bur
gundia-, Brabantia;, Styria;, Carinthise, Carnioliie,
Luxemburgi ae Superioris et Inferioris Silesia;,
Wlii rembergas et Tecki, Princeps Suevia;, Marchio
Sacri Romani Imperii, Burgovia;, Moravia;, Supe
rioris et Inferioris Lusatim, Comes llabsburgi, Tyrolis, Feretis, Kyburgi et Gorieia;, Landgravius AIsatin;, Dominus Marchim Sclavonic, Portus Naonis,
et Salinarum.
Ea est pro bono gentis a Deo nobis commisS£e, vel in Sinum gratia; nostra; confugientis solici
tado, ut ubi fortuna; cjus ampliando; opportuna sc
offcrt occasio, eandem libenter sane ampleotamur,
sj;c frcti, promotis Populorum commodis, Nostra;
quoque Successorum, nee non publica; utilitati prospectum iri. Cum igitur complures familia; nationis
Bulgaricie a nobis facultatem petierint, se cum familiis suis ex Begno illo in Transsylvaniam transferendi, Nosque perspectis rationibus animara Nos
trum moventibus eo benignissimo consenserimus annuentes insuper, ut Gens lia:c in signum Regbe nos
tra; erga eandem propensionis, iis qua; sequuntur
in Transsylvania gaudeat, prserogativig ac immunitatibus; Et quidem P r i m o recipimus eosdem Búl
garos Catholicos in protectioncm nostram Regiam,
ca modalitate, ut iidem ac nemine alio, quam principalifer a Camera Nostra Aulica, & post banc a
Thesauriatu Transsylvanico, tam in civilibus quam
in Criminalibus depcndeant, salva Tamen in rebus
gravioris momenti ad nos appellatione. S e c u n d o :
Curabimus illis assignari sufficientem locum etspatium in territorio fiscali Possessionis Wintz diet*
*) Schluszblatt des Ms. R. P . Rudolph! Bzenszky 8. f.
C astrcnsis 1699. U nter dem tit e l : Ctesoh. v. Sbrgn. in der
C arlsburger Biblioth.
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commodum, adtribuendo insuper facultatem sibi do
mos et habitationes exstruendi ibidem propriis sumptibus. TertioTascuationem et usum Sylvarum cum
Incolis ejusdem loci Wintz pro necessitate habeant,
ita tamen, ut non qusestus gratia quampiam (cconomiam inibi instituere vel intertenere possint. Si an
tera agros et prata propriis peeuniis comparare voluerint, id ipsum licitum érit, ita tamen, ut ab iisdem onera ad instar aliorum supportare et proportionaliter contribuere debeant. Q u a r t o : Religionis
Orthodox* liberum exereitium habeant, nee qnisquam eosdem hoc in passu (casu?), quocunquesub
pratextu aut colore turbare vel impediré prsesumat,
cujus tanto majori eum fervore et Devotione continuandi gratia, licebit illis templum suis sumptibus
exstruere, el Paroclium Catholicum, ac unum vel
plures Capellanos pro exigentia intertenere, qui non
aliunde quam ab Episcopo Catholico ordinario sibi
vindicet dependentiam. Q u i n t o : Ab omni personali inquartirizatione sen quartirio, condescensione
Militia;, et vecturarum vulgo V o r s p a n exactione,
ac denique aliis oneribus Mititaribus exemti et ¡mu
ñes sínt, cui resolution! Cmsaroo-Regia; Nostra;, nee
Comitatus, nee Militia, nee alius quispiam directe
vel indirecto contravenirc pra;sumat, quem in iinem
Generali Nostro Coinmendanti in Transsylvania nccessarii dabuntur Ordines, quatenus adtactos Búl
garos in suis immunitatibus protegat et manuteneat.
¡Sex t o : Licebit iisdem Bulgaris quantum liberum
cum omnibus mercibus, non tantum per Transsyl
vaniam sed et alias nostras hacreditarías Provincias
excrcere, pro cujus tanto meliori continuatione dabitur ipsis assistentia, ne alio onere, quam prsestita
soliti vectigalis exsolutione aggraventur. S é p t i mo :
Ilabebunt facultatem inter se Judicem et Juratos
assessores eligendi et constituendi, qui lites et con
troversias quoad Civilia inter eosdem exortas decident. Ubi vero una vel altera partium semet aggravatam sentiret, érit ipsis recursus ad Thesaurariatum, et si nee ibidem quoque facta deliberatione
contenta esset, poterit appellare ad Cameram no-
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stram Aulicam, causis vero criminalibus immcdiate
Judicatui Thesaurariatus reservatis, salvo tarnen paritcr in robus gravioris momenti ad Aularn nostrara
recursu. O c t a v o : Nullus in societatem seu Communitatem eorutn sine praascitu Parochi Judiéis et
Assessoruni recipi potcrit, nee lieeat cuipiam c me
dio eoruin sub specie nobilitatis prmrogativíe a coinmuni onere semet subtraliere, verum tali supportando una cum illis obnoxius erit: dcniquo nomine
annui census qiuelibet Familia solvere tenebitur deccm ilorenos Rhenenses Fisco sou domino terrestri,
ita tarnen, ut in repartitione ejusdem census reflexus facultaturu habeatur et respecto earum proportionalitas in distribuendo observetur, rujus solutio autem
non prius, quam a die expedid bujus nostri Diplomatis expleto triennio computando ineboabitur. Hinc
animo bene deliberato et sane accedente consilio
bisce declaramus, et dicasteriis nostris, cacterisque
Jurisdictioni nostraa qnoquomodo subjcctis, notum
facimus et priecipimus, ut profatum Populum Bulgarum non duntaxat Transsylvaniam ingredi, verum
etiam profatis iudultis nostris omniuo frui sinant, ac
firmiter in ómnibus ct singulis manutcneant, qute
profatis in ardculis contincntur, secus disgratiara et
indignationem Nostram incursuri, quemadmodum nobis iudubie promittimus dictos Búlgaros et successores eorundem, vicissim debitum erga nos et Augustam nostram dornum devotionem fidelitatem ac
observantiam gcsturos et sic se composituros esse,
ut tarn nobis, quam reliquis devotis nobis Traussylvaniie incolis grati et aceepti existent. In majus robur basce manu propria subscripsimus et Sigilli
nostri Caesareo Regii appcnsione muuiri jussimus.
Datum in Arce riostra Laxemburgi die decima quin
ta mensis Maji Anno 1700 Regnorum nostrorum Ro
mani 42, Hungarici 40, Bohemici 45.
Leopoldus mp.
J u l i u s F r i d c r i c u s B u c c e 11 ini
Ad mandatum Sacr. Cíes. Regimq. Majestatis proprium
J o a n n e s T h e o d o r u s de Waiscubcrg.
II.
Demnach In der Hörn. Kay. auch zu llispanien, llungarn und Böheims Königl. Maj. Caroli
VI. Unsers Allergnädigsten llerrcns absonderliche
Protection und Salva quardia dasz Jenige Bulgari
sche Volcli, welches zu folge des von Kayser
Leopoldo Primo Maj. und glorwlirdigsten angcdemkhens Im Jahr Tauszent Sechs Hundert acht
und achtzig den lö-en Monaths Tag Septembris an
Sie Ergangenen noch in Copia Authentica bey
llanden habenden Allergnädigsten Patents aus Bul
garien mit Hinterlassung allen Ihrer Immoblen Gütter, und anderen so Leicht nicht fortzubringen geweszen haabschafteu aus wahrer Liebe gegen die
Christenheit, Besonders da Sie Selbsten sarnbt und
sonders der Köm. Kathollischen religión bey pflich
ten von der Tlirkhischen Bothmässigkheit herüber
getretten, dasz gewöhr Einer seiths wieder den
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Erbfeind Ergreiffen, andern Theills zu Ihro Röm.
Kays. Mayt. devotion in dieser Provintz zerstreuet
niedergelassen auf den Anno 1699. der Ottomanischen Porthen Vergönstigten Still Staudt deren
Waffen aber sich dahier zu Deva nach und nach
also Versamblct, und in denen hieselbst ausgezeich
neten Pläzen dergestalten Werbauet haben, dasz be
reits Solche auf ein und Vierzig Familien ange
wachsen Krafft des gegenwärtigen in mehrerer ansehung dasz diese nachdem Jezt abermahlen wie
der den ged. abgesagten Erbfcindt Christlichen
Nambens von neuen auszgebrochenon Kricges-Fetter
Eine freie Beysteuer nemblichen von Jeglicher
Familia des Jahres hinforth zu allen zeithen Zehen
Gulden Kheiu. zu Behueif des Kay. ¡erary zu ge
ben sich ererbothen mit Ihrer Bey sich habenden
Geistlichkheit Ordinis St. Francisci de Observantia
an und aufgenomben worden seyndt und dergestallten zwar das bis dahin das Kay. mit mehreren expressiouen Erfüllte Allergnädigste Diploma, wel
ches man von denen gehöriger hochlöbl. Stollen
in Wien losz zu würkhen Trachten wird, herein
nachfolget, entzwischen Die Erst ged. her sieh anszässig gemachte, und sich inehrers mittler Zeith
Einfiudents Bnlgarn unter keiner andere, als das
in Siebenbürgen Commandirenten Generalens al
leinige Jurisdiction, sodan mit Ihrer übrigen dependenz unter den Cameral Directore Unmittelbahr
und mithin unter Keinen andere Dicasterio oder
Landes Instanz stehen, folg, auch kein »Commendant hier zu Deva, wer derselbe auch sein möge,
noch der Dövaer Fiscalischen Herschafft Provisor,
vill weniger Jemand anderer sich unterfangen solle,
in den Wein Schamkh- und Fleischbamkh, welch
beides Ihnen Erholten Bulgaren in Ihrer von an
dere abgesonderten Statt, doch nur zu Ihrer allei
nigen Notlulurff unter sich ins gemain zu Unter
halten die Freiheit und Recht Ertheillet ist, hintcrlieli zu fallen, noch sich in anderer Ihre händel, an
erwogen Sie Selbsten solche zuerörthen Ihren
Richter haben, auf keinerley weisz, oder arth Eiuzumischcn:
Die Bulgaren werden auch von Einquartirung, von Nacht und Still Laagern deren Reyszenden, und daher Rührenden Beschwerlich';heitten, von
Gebumg der Vorspan liiemit zu gleich gänzlich befreuet, gestallten wen auch Uber Kurz oder Lang
von Jemanden, den die Strassen dahin führet, ein
dergleichen befelch oder Pass Port Vorgewiesen
würde, solcher doch nicht dorthin gemaiunt zu sein
hiermit deelariret wird. Die Bulgarn haben auch
über dasz Einen Platz zu Ihrer weyde, und heu
machen von Sechs hundert Neunzig Klaffterlang,
und in der Brcithe von der Maros Seithen drey
hundert dreysig Klaffter dan gegen der Mühlen
hundert dreyssig Klaffter nechst Ihrer Statt auszgewieszen, neben den wird Ihnen auch in der Neuen
ohnfähr davon gebauten gelegehamben mühlen nach
gewöhnlicher entrichteter Mauth beständig Ihr Nothdurff zu vermahlen vergünstig, übrigens dem im
hiesigen Fortresse bestellten Herrn Commendantten
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angedeuthet, bey einer wieder alles Vermuthen Er
folgenten gefahrlicbkeit Sie mit ihren Famielien in
Securität zu nemben welches damanhero allen und
jeden denen dasz vorgeschriebene zu wissen aignet,
zur Nachricht und gehlihrenden Beobachtung angcdcuthet ist, in Krafft hierunter gestellten Ferti
gung. So geschehen in Deva den Zehnten Monats
Tag Septembris Anno Ein tausendt Siebenhundert
und Sechszenden Jahr. Dero Korn. Kays. May. Hof
Kriegs Rath General der Cavaleria, Obrister über
ein Regiment Curassier und Cammendierenter Ge
neral in Siebenbürgen von S t e i n v i l l e mp.
(Original in der Bulgarenlade in Deva.)
Eredetije a Bulgár-szekrényben Déván.
III.
Wir Burger-Meister, König und Stuhls-Richter,
Gcschworne von dem Rath, wie auch die gantze
gemeine der Hundert Männer in Herrmanstadt, uhrkunden und bekennen hiermit öffentlich : dasz dem
nach und der Hoch und Wohlgebohrne Hrr. Ste
phanus Graff v. Steinville der Röm. Kayl. auch
Cathol. Mayt. Cämmerer, Hoff Kriegs Rath, Ge
neral der Cavall: Obrister Uber ein Regiment Courassirer und damahligcr Commandirender General
in Siebenbürgen, in Betrachtung der Menschlichen
Sterblichkeit, umb eine Kirche worinnen Er und künft
tig hin andere Hrrn. Officiers könten begraben wer
den ; Ihme abzutreten, hofflichst und zwar in particulari ersucht hat; Alszhaben wir auf Hochge
dachte Excellenz in ihren sogllttl. Begehren nicht
misz fallen wollen, und zwar vornembl. ex respectu Religionis, welchen wir gegen unsere allergnä
digsten Kayser, Landes Fürsten und Hrrn. tragen,
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als anderntheils auch aus aufrichtiger Devotion
mit welcher wir vorbemeldten Commandirenden Ge
nerals Excellenz eyfrigst ergehen sind, die sogenante Nonnen Kirche, sambt dem darzu gehörigen
Gcbäu, in solchen limitibus, als cs sich darmahlen
befindet,’ und gegen der Stadt Mauern zu an einem
Bürger-Haus sich terminiret, sonsten aber nebst
dem zwey Plätzen in quadrato jetzo mit Brettern
umbschlagen, bestehet, freywillig abtreten und zu
seiner disposition also übergehen, dasz Er in selbi
ge einen Orden oder Religion welche ihm gefallet,
installiren, plantiren, oder sonst nach seiner auf
richtigen Christlichen Religions Eyfer behalten, da
mit schalten und walten könne, wie es Ihm belie
big seyn möge. Jedoch ohne einigen Vorgrieff und
præjudiz wie Ihro Excellenz sich hierüber öffent
lich declariret haben: unserer einigen Religions
Prærogativ und von Käys. Mäy. allergnädigst diplomatice et decretaliter mehrmahlen confirmierter
und hiszdato bey behaltener Freyheithen. Welches
wir Hocbgräffl. Excellenz zu mehrer Sicherheit hier
mit, mit un8ern gewöhnl. Stadt und Rath Insigill,
in optima Forma attestiren und bey legen wollen,
annebens aber und hiermit declariren, dasz gleich
wie Ihro Excellenz sich gnädig dahin rcsolviret,
gedachtes Closter denen Hllr. Franciscanern strictioris ordinis Reformatorum zu vergönnen und zu
übergeben, und zwar cum annexo dasz nur telitsche Clerici dahin mögten eingeflihret werden, also
wir unsers theils mit dieser Resolution gedachter
Hochl. Gräffl. Excellenz wohl zufrieden seyn und
bleiben werden. Datum Herrmanstadt, d. IG. Febr.
Anno 1716.
(L. S.) Ex commissione Incl. Magistrat, extraded.
M C z e k e l i u s No t a r .
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jíianyfimhító
Járulék a hazai féinmivelés és pénzverés történelméhez.
IKTA

FINÁLY HENRIK,
muz. egyl. titkár.

B évozeíés.
Az. országok és nemzetek történelme külön
böző ágakból alakul egybe. Ha bár ez ágak közül
az államtudományi ág az, a melynek mivelésén leg
többen fáradoznak, a melynek megtanulásával leg
többen foglalkoznak, és a melyet némelyek oly ki
váló fontosságúnak tartanak, hogy csak is ezt akar
ják valóságos történelemnek elismerni, mégis meg
vagyok győződve, -hogy a többi ágak fontosságát
még ezek sem tagadhatják, ha szintén átallják is
elismerésüket nyíltan bévallani. Mert ha egyfelől
azt kívánjuk, hogy a történelem egy-egy nemzet
múltjának bü képét fesse, másfelől meg elismerjük
hogy a jól találó arczképen a művész egyetlen egy
ecsetvonása sem felesleges, úgy meg kell ismernünk
azt is, hogy egy nemzet múltjának ábrázolásában,
azaz a történelemirásban, a kép hűségére nézve
egyaránt fontos minden vonás, a mely a kép jel
lemének kifejezésére szolgál; egyaránt bomály-oszlató minden sugár, a mely a kép bármi jelentékte
lennek látszó részére egy kis világosságot vet. Mint
hogy pedig a szemlélők egy egy tárgyat különböző
oldalról, különböző szempontból nézhetnek, rnindenik más, meg más jellemző vonásokat és tulajdo
nokat fedezhet fel rajta, a melyek egyikét sem sza
bad elhanyagolnia annak, a ki az egészről akar
magának tiszta fogalmat szerezni, akár mások elei
be kiváu tökélyei képet állitni. Ez alapból kiindul
va a törlénelem-irók nagy többsége ma már elis
meri, hogy a politikai események elésorolása ma
gára még nem történelem, ha nem kiséri folytono
san a nemzet erkölcsi, mivelödési és polgárosodási
fejlődésének felmutatása, és a némi tökélyre törekMnz. Kvk. IV. köt.

vő újkori munkák közt e téren egy sincs, a mely
minden korszak eseményei elésorolása után, c kor
szak szellemi történelmének, ha szabad annak ne
veznem, ne szenteljen bár egy rövid kis fejczetccskét. Ámde e szellemi történelem éppen annyi ágra
oszlik ismét, a hány tényezője van a nemzetek átalános fejlődésének, és hogy azok a rövid áttekinté
sek, a melyeket történelmi müvekben adnak az irók
e fejlődés történelméről, legalább igazat mondjanak
és mondhassanak, okvetetlentil szükséges, hogy min
den egyes ágnak elébb akadjanak mivelöi, a kik
bár az adatokat, a feldolgozandó anyagot szorgal
masan egybcgyüjtik. Ez sok tekintetben meg is tör
tént, és Európa miveit nemzeteinél a tudomány, az j
ipar, a szellemi és anyagi fejlődés minden ágainak
akadtak számos történclem-irói. Nálunk, ha azt ki
veszszük, a mit különösen Toldi, ha nem is min- |
dig egj'cnlö sikerrel, de kétségen kivül fáradhatni- |
lan szorgalommal tett irodalmunk történelmében, e !
tekintetben nagyon kevés történt. A sok közül itt
csak egyet akarok különösen kiemelni.
Az erdélyi bányák már a rómaiak idejében,
a magyarországiak már az Árpád házbeli királyok
alatt európai hirllek voltak. Nem tekintve azt a kor
szakot, a melyben e bányákat idegen hódítók ér
dekében idegenek zsákmányolták ki, bizonyosnak
állíthatjuk azt a tényt, hogy az első magyar kirá
lyok idejétől fogva 800 éven át magyarok növelték
és miveltették e bányákat. A magyar királyok az e
bányákból nyert nemes érczekböl verették világhí
rű pénzüket, és habár alattok is voltak idők, a me
lyekben e kincsforrások növelése idegenekre volt
lö
*
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bízva, mégis nem egy törvény világos bizonyságot
teszen róla, hogy az ily kivételes állapotok tartó
sok nem voltak, hanem hazafiak voltak ismét a bánya-mivelésre alkalmazva. A bányászattal szoros
kapcsolatban van a nemes erezek feldolgozása és
különösebben a pénzverés, a pénzverés rendszere a
forgalmi viszonyokra, a kereskedésre van kétség
telen béfolyással. Mind a mellett sem a magyar bá
nyászatnak, sem a magyar pénzverésnek és rend
szerének mai napig még csak kísérletképpen sincs
megírva a történelme, mert a mit az e téren hal
hatatlan érdemeket szerzett Schönviznertöl és utána
Rupptöl bírunk, nem egyél), mint egymásnak ellen
mondó adatok gyűjteménye, a melyhez a magoké
ból meglehetősen tévedő következtetéseket csatoltak,
a mint hogy akkor másként nem is lehetett.
Az újkor államgazdászata különböző kísérle
teket tett annak a meghatározására, hogy egy-cgy
állam vagyouossága min alapszik, egy-egy tárgy
valódi értéke miből határozható meg, minek van és
minek nincs valódi bel-értéke. E kísérletek mind
egyikéből az a törekvés mutatkozik, hogy tagadják
meg a nemes érezböl vert pénz léteiének és menynyiségének döntő befolyását az államok és nemze
tek vagyonos voltára. Nekem nincs szándokom e
tudós férfiakat megczáfolni, a mire különben nem
is volnék képes, de minden bizonyitgatás nélkül
merem állítani, hogy valameddig az egész világ
minden nemzete csakis a nemes érczet ismeri el
közhitelű értékmérőnek, a többi értékjegyeknek pe
dig csak ott és csak azoknál van hitelük, a hová
és a kikre az e hitelt biztositó tekintélynek béfolyása kiterjed, addig bizony csak az a nemzet gaz
dag, a mely sok nemes érez birtokában van. Mint
hogy pedig ez legalább a múltra nézve elvitázhatatlanul áll, a nemes érezek mi velősének és a pénz
verésnek történelme anynytval is érdekesebb, mint
hogy a nemzet vagyoni állapotára is vet világot,
és ennélfogva sok oly történelmi talányhoz nyújt
kulcsot, a melyet e tényező tekintetbe vétele nélkül
lehetetlen volna megfejteni.
Addig azonban, a inig szerencsésebb helyzetű
és nagyobi) tehetségű férfiak a szükséges adatok tö-
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Az ismertetés alá vett munka 7 részre van
osztva.
Az első rész egy előszó és bévezetö fejezet
után az aranyfinomitó ház (domus coementaria)épí
téséről, a finomító kemeneze (furnus coementitius)
és az olvasztó tűzhely (foculus liquefactorius) szer
kezetéről értekezik 11 fejezetben.
Az előszóban a szerző arról beszél, hogy az
aranyfinomitás mesterségét (coementum) mért tart
ják mindenütt oly nagy titokban, és főokát abban
látja, hogy egyfelől az államkincstárt féltik, ha az
aranyfinomitásból évenként vett jövedelmet a miatt
elvesztené, mivel minden ember maga tudná megtinomitni az aranyát, másfelől meg magok a mes
terek azt hiszik, hogy meg nem tudnak élni, ha ti-
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kélyes készletéből képesek lesznek e történelmet
egybealkotni, nekünk meg kell kezdenünk az elő
munkálatot az adatok gyűjtésén és ismertetésén, és
e czélból fogtam a jelen munkához, a melynek czélja egy e tárgyra vonatkozó régi irat ismertetése, a
mely múzeumunk kézirattárához tartozik, és a mely
a 16-dik évszáz második felében keletkezvén, hü
képét mutatja annak, hogy amaz időben mi módon
szerezte bé az erdélyi fejedelem azt az aranyat, a
melyből pénzeit verette, hogy finomították az ara
nyat anynyira, hogy aranypénzt lehetett belőle ver
ni, és mi módon kezelték a kincstár hivatalnokai az
aranybéváltást és pénzverést.

Az említett irat latin nyelven van fogalmazva.
Czime a következő : „Commcntarius super auri praxirn, qua deducitur ad eonsuetam puritatem, ut ex
eo menetre sine ulla rcpreheusioi’e cudi possint
aurere. Auctore Ladislao Debrecino;“ azaz: É r t e 
k e z é s az a r a n y k e z e l é s é r ő l , a melylye, l
ol y s z o k o t t t i s z t a s á g i g m í v e l i k , h o g y be
l ől e f e d d h e t e t l e n a r a n y p é n z e k e t l e h e s 
s e n ver ni . S z e r z ő j e D e b r e c z e n i Lá s z l ó .
E nagybecsű kézirat birtokába múzeumunk
báró Ha dák Istvánná, gróf Rhédei Klára ö nagy
sága nagylelkűsége után jutott. A nemes grófnő bő
kezűsége és honleányi lelkes áldozatkészsége a két
hazában sokkal ismeretesebb, semhogy e megemlí
tés szembetűnőn gyarapitkatná érdemei fénykoszoruját, de magunknak tartozunk vele, hogy párto
lóink jótéteményeit fennen hirdessük, és legalább
hálánkkal érdemesítsük magunkat arra a kegyelet
re, a melylyel a honfiak és honleányok lelkessége
és buzgalma pártolja zsenge intézetünket.
A mi a munka keletkezésének korát illeti, az
kétségtelenül a 16 dik száz második fele, a mint
a munka folytában alkalmam lesz bébizonyitani.
Maga az irás is abból a korból való, sőt lehet,
hogy éppen a szerző saját kézirata, noha lehet má
solat is, formája 4 rétit, az írás tiszta és könynyen
olvasható, egyéharánt megvannak benne az akkori
időben szokásban volt rövidítések.

tokban nem tartják mesterségüket, és így monopó
liumot nem csinálnak belőle.
Én pedig alkalmat veszek magamnak itt mind
járt a emmentum szó alapos értelmezésére.
E szó kétségtelenül a latin nyelvé, és valainenynyi szó nyomozó egyhangú véleménye szerint
ez igéből c a e d o veszi eredetét, tehát leghelyeseb
ben igy Írják c a e m e n t u r a öszszevonva ebből caedi m én tűm. E származtatás szerint jelent eredeti
leg vágot t - at és különösen hegyből, sziklából, szó
val b á n y á b ó l v á g o t t a n y a g o t , különösen
é p i t n i v a l ó a n y a g o t , és ily értelemben olvas
suk Horatiusnál Carmen, lib. III, 1.:
„-------— — huc frequcns“
„Cmmenta demittit redemptor“ cet.
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és Cicerónál div. II, 47, 09: „mim hoc in latere
aut in clementő.......potnit viliére V“ ; azonban na
gyon korán megszorították c szó jelentését szttkebb
körre, és jelölték vele a nyers b á n y a k ö v e t , a
melyet építésre használtak, megkülönböztetésit! egy
felől a téglától (later) másfelől a faragott kőtől (saxum quadratum) és a mezei kötői (silex), igy ol
vassuk Vitruviusnál I, 5,: „Séd ubi sunt. saxa
quadrata, sive silex, sive ciementum, aut coctus la
ter, sive crudus, liis érit utendum;“ és ism étli, 7:
„— de lapicidinis — de quibus et quadrata saxa et
ciementorum — eximuntur copiie— Ez eredeti je
lentéséből a középkorban ki vetkeztette az épitömesterck műnyelve, és az uj korban e szó átmenvén a
nyugat-európai nemzetek mütani nyelvébe, már nem
a követ jelöli, hanem azt a ragacsot, a mely a fa
lakban a köveket egymással öszszeköti, és igy az a
közönséges porondos mészolvadék, a melyet a kömivesek az építésnél használnak, egy neme a c;ement-nek A jó emment kötő ereje onnan ered, hogy
az érintkezési lapon, a melyen t. i. a kőhöz ér, bi
zonyos tekintetben vegytanilag egyesül a kővel,
úgy, hogy maga a ragacs és a. vele érintkező kö
felszíne Vegytanilag megváltoztatván mindegyik a
maga természetét erősen összeforr, a mi legjobban
a téglánál észlelhető. Ez észlelet alapján történt a
szó értelmének további átvitele, a mely szerint je
löl oly anyagot, a mely bizonyos körülmények közt
öszszevcgyülés nélkül oly vegytani hatást képes esz
közölni egy vele érintkező más anyagra, hogy an
nak természetét legalább a felszinén bizonyos mély
ségig egészen megváltoztatja. így nevezik cement
nek azt a szénport, a mely között a levegő kizá
rásával közönséges vasat addig hevitnek, a mig
aczéllá válik a felszinén, vagy ha az illető vasrudak elég vékonyok, egészen is ; továbbá cannentviznek az oly vizet, a mely a belé rakott vasat fel
oldván, helyébe a benne felolvadt rezet rakja le, és
igy látszólag a vasat rézzé változtatja; igy nevez
ték el eenicntuui-nak azt a poralakn vegyiteket is,
a mely aranynyal együtt meghevitve, olvadás nél
kül megtisztítja az aranyat a benne levő más érezektől és igy finomítja. Innen lett aztán, hogy azt
a mesterséget, a mely ily módon finomította az ara
nyat, c ;e m e n t a t i o-nak, az e mesterséget íizö mes
tert esem ent ator-nak, az épületet, a hol e mes
terséget űzte d ó mu s cfcment ari a-nak nevezték,
és végre azt a jövedelmet, a melyet a királyi kincs
tár abból nyert, hogy csak az ö tisztviselői tudták
és gyakorolták e mesterséget, és a mely, a mint
későbben látni fogjuk, nem volt csekély, ca^ment u m-uak nevezték, e helyett: reditus ex caomcntatione vei ex emmento. Rogy e szót egyébaránt majd
coementum, majd meg ccmentura-nak Írták nem vál
toztat rajta semmit, valamint nem változtat a coclum
szó értelmén, hogy némelyek cíclum-nak írták, a
femina szót pedig akárhányszor fosmina-nak lát
juk Írva.
Iíogy ez értelmezés helyes, egy hasonló eset
is mutatja. Ugyanis az esztergomi érsek azért, hogy
a pénzverő házakra felügyelt és a pénzverő bélye
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geket őriztette, minden pénzzé vert arany és ezüst
mennyiségből bizonyos részt kapott, a melynek menynyisége a pénzzé vert menynyiség márka számá
hoz pisetumokban vagyis negyvennyolezadrész már
kákban volt aránylag meghatározva, és ezért az
érsek ebbeli jövedelmét, pisetumnak nevezték.
A mesterség titokban tartása azonban, a mint
későbben kitűnik, csak egy tárgyra, a caiment-anyag
vegyitek arányára szorítkozott, és ez nem feltűnő,
hanem a középkori ezélirendszer természetéből foly.
Vannak még ma is régi iskolabeli mesteremberek,
a kik bizonyos fogásokat aggodalmasan titkolnak,
holott már ma a kézrnil ipar mezején nincs titok.
Az értekezés folyamában a latinos sző elke
rülése tekintetéből caementum helyett aranyfinoinifó
port, és liasordag aranyfinomitó műhelyt, mestert,
temenezét stb. fogok írni.
A második fejezetben szerzőnk dicsérő beszé
det tart mesterségének, a melyből világosan láthat
juk, hogy szerette a mesterségét, és ennek követ
keztében jól értette, mert senki se szereti az oly
mesterséget, a melyhez nem ért. Ebből kedvezöleg
Ítélhetünk a munka alapos volta iránt, E fejezet
ben egyébaránt már említést tesz az arany gradusairól, s majd meglátjuk alább, mi értelme van az
arany tisztasága fokát jelölő e kifejezésnek.
A harmadik fejezetben az aranyfinomitó mű
hely építéséről kezdvén értekezni szerzőnk, előbb
leirja a szebeni és aszszonypataki (Nagybányai)
aranyfinomitó házakat. E fejezetet különös érdekes
voltáért egész terjedelmében igtatom ide:
Az a ra n y fin o m itó m ű h e ly építésérő l.

3. f e j e z e t .
„Aranyfinomitó műhelyt lehet épitni azok min
tájára, a melyeket magunk láttunk, és a menynyire
szóval lehet itt leírunk. Szebenbcn bárom boltozat
van egymás végtiben, az elsőben, tudniillik mind
járt abban, a hová az ember hényit, van két egy
mást érő kemencze (mint mindenütt;. Ennek a bol
tozatnak van közből egy kéménye, a mely mind a
két kemenezének szolgál, a kemenezék előtt pedig
még anynyi tér van, hogy ha a boszszu fákat ép
pen a kemencze eleibe lerakják, a segédek még
minden alkalmatlanság nélkül járhatnak-kclhetnek.
Ugyanott tartják a kemencze kezelésére való szer
számokat is. A másik boltozat alatt, a fal mellett,
a boltozat hoszszában egy másfél singnyi széles
ségű fal vau húzva, és ennek közepére fel van épít
ve egy singnyi magasságú tüzelő hely bárom fal
ból. Ennek eleje nyitva van hagyva, hogy kényel
mesebben lehessen bánni a tégelyekkel, és ha a
szükség kívánja elzárják rendben egymásra rakott
téglákkal. Balfelöl áll a fúvó Ugyanitt állanak a
rosták, a melyekben a finomitó-port öszszeelegyitik
és megrostálják. A harmadik boltozatban a jobb
felöl való szegletben áll egy kád vagy edény, a
melyben a finomitó-port kimossák. Ebben van egy
nagy tekenö is, a melyben a finomító port rnegkészitik, ez áll a boltozat közepén és körülötte ülnek
ló*
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a segédek, a kik az aranyat a csuprokba rakják.—
Sokkal ezélszertibben van épiive a finomitó-mühely
az uj városban vagy Aszszonypatakán. A vár belső
részében vagyon egyetlen egy elég tágas ház há
rom ablakkal; mindjárt a béjárásnál, közel az aj
tóhoz van egy tüzelő hely, fúvóval, a mely semmit
se különbözik a kovácsokétól, csakhogy egy kissé
törpébb, hogy könynyebben lehessen felügyelni és
benne az aranynyal bánni, a fúvó megett, közel az
ablakhoz van egy nagy fa, a mely nagy tekenö
módjára van ki vájva, ebbe szitálják öszsze a finomitó-port, ugyanott töltik meg a csuprokat és dör
zsölik le a port az aranyról. Az ablakhoz közel eső
helyen állanak az egyengető eszközök és a por lesurlására való botok. A fal mellett egy lenzsákban
áll a téglapor. Már tovább menve a második ab
lak irányában áll egy széles pad, hogy azon fel
váltva pihenhessenek a kifáradt segédek. Ifibben az
ablakban államik az olvasztó tégelyek, és az olvasz
tásra szükséges más apró szerszámok. A közellevö
szegletben áll egy edény, kis hordó alakú és fe
deles, ebben tartanak finomitó por csinálására el
készített örlött sót. A harmadik ablak alatt, a mely
keletre néz, áll egy nagyobb kád, a mely 4 arasz
nyi magas, hogy a finomító port kimosó segéd könynyebbeu beléhajolbassék. A kemenezéhez való többi
szerszámok a keraencze előtt állanak. Már pedig
ugyanazon egy boltozat alatt van épitve egy neme
a mélyedésnek, a mely alá két kemencze van rak
va, és ezek felett emelkedik egy mindkettőnek szol
gáló kémény, nem anynyira a füst, mint a finomitó-por nehéz szaga kibocsátására. Azonban ha va
lakinek szándéka volna egy . azelőtt nem ismert he
lyen fiuomitó-mühelyt építtetni, vezesse el az építő
mestert, hogy nézze meg a hasonló épületeket,
mert az Írásnál biztosabb fogalmat ád a saját szem
látása.
Felette sajnálatos dolog, hogy emlékiratunk
tapasztalt szerzője nem volt rajzoló, mert bármily
nagyon igyekezett leírását a legkisebb apróságig
világossá tenni, mégis nem egy helytt homályos. A
hiányt igyekeztem magam egy a leírás után készí
tett, rajzzal pótolni, a melyen az l. idomban aszebeni, a 2-ban az aszszouypataki, vagy a mint ma
nevezzük, nagybányai műhely alaprajzát adom. Rend
re a rajz igy találna a leíráshoz :
Az 1. idomban a) a bejáró ajtó, b) a kettős
finomító kemencze, c) az olvasztó tűzhely, d) a kád,
e) a tekenö, f ) g) és h) az ablakok, a melyek mindenike az egymás végtiben levő három boltozatos
hely A) B) C) egyikét világítja.
A 2. idomban ismét a) a béjáró ajtó b) c) d)
a három ablak, e) az olvasztó, / ) a finomító kettős
kemencze, </) a nyugvó pad, //) a tekenö forma
válu, i) a téglaporos zsák, k) a mosó kád, l) a sótartó hordócska.
A mi már most ez egyes részek rendeltetését
és czélját illeti, arról szerzőnk alább külön fejezet
ben bővebben értekezik.

EME
--------------------------------A negyedik fejezetben a finomító kemencze1

építéséhez való mész-ragacsról értekezik, a melyet
ö mész (calx)-nek mond.
Világos, hogy e szón nem valóságos meszet,
hanem ragacsot ért. Ifizt neki latinul ciemcntumnak
kell vala mondania, de tartván tőle, hogy félreér
tik inkább majd ealx, majd lutum kifejezéseket
használ.
Az egész fejezet egyébaránt. csak tűzálló agyag
ragacs készítéséről értekezik. Tudva levő dolog,
hogy ez agyag annál jobban állja a tüzet, azaz a
nagy tűz hevében sem el nem olvad, sem öszsze
nem zsugorodik, mennél több benne a kovacsporond,
ellenben alkálik beléelegyitése által olvadékonynyá
válik. Az úgynevezett sovány agyag tehát jobb a
kövérnél, de minthogy szerzőnk utasítása szerint
utólagosan elegyitnek belé porondot, a melyen mást
mint kovacsporondot nem lehet érteni, a kövér agyag
is jó, Aranymives-agyagnak oly agyagot nevez, a
melyet az aranymivesek szoktak használni tüzelő és
olvasztó készületeik eléállitására, a mely tehát tűz
álló voltára nézve már ismeretes. Furcsának tetszhetik, hogy az Újvárosiak, azaz a Nagybányaiak ha
mut elegyítettek az agyagba, a mely káli tartal
mával éppen rontott volna rajta. De megvan annak
is a megfejtése abban, hogy oda teszi a szerző,
„vagy a milyenből a nagyobbféle cupellák készül
nek.“ Ez ugyanis, köztudomás szerint, kilúgozott
hamu, a melyből a káli ki van húzva, és a mely
ben csak a kovaesrészek maradtak meg. Az agyag
ragacs készítésénél, rothadást említ. E szó volta
képpen azt teszi, a mit németül „verwittern“ szó
val jelölnek, és a mi csak némely esetben mond
ható elmállásnak, átalában pedig nem egyéb, mint
a levegő és időjárás hatása a szabadon kitett tár
gyakra, a melyet építésre való anyagoknál tán legczélszerübben érlelésnek lehetne mondani.
Az 5-dik fejezetben leírja a kemencze bolto
zatához való téglákat, a melyeknek szerinte 8 újnyi hoszszuakuak, 3 újnyi vastagoknak és a lapon
felül ti újnyi alól 5 újnyi széleseknek kell lenni.
Ifi tégláknak is természetesen tűzállóknak kel
lett lenniük, noha szerzőnk ezt. külön nem emelte
ki, továbbá látjuk, hogy kúpos formát adtak ne
kik, hogy a boltozatot könynyebben lehessen belő
le megalkotni.
A következő két fejezet tárgyalja a kemen
cze formáját és a boltozat felrakásának módját, eze
ket érdekes voltokért egész terjedelmökben közlöm.
A k em oneze form ájáról.

6. f e j e z e t .
Már e szerint meglővén a ház, a mész és a
tégla, építsük a kemenezét. Milyen a finomító ke
mencze vSzebenben, már megírtuk és lerajzoltuk a
bányászatról szóló munkánkban; milyent láttunk az
után Aszszonypatakán, elmondjuk. A fennemlitett
ház mélyedésében két egymást érő kemencze va
gyon, a melyek fala körös körül kivéve az elején 3
arasznyi vastag, mert az elő, tudniillik a szája fe-
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löl levő fala vastagsága egy arasz és két új. Ez a
fal oly hoszszura és magasra van felemelve, hogy
egymás tetején levő két keinencze, (a melyek belső
kiterjedését majd alább fogjuk leírni) eltérhessen;
mert igazság szerint 4 komencze van, két alsó és
két felső, de minthogy kettö-kettö egymás tetejébe
lévén rakva bennük egyszerre foly a munka, a meny
nyiben az alsóban csak a fa ég, a felsőben pedig
csak a tűznek lángja mliködik, ezért csak két kemenczéröl beszélünk, mert nem mindig, sőt nagyon
ritkán történik, hogy egyszerre mind a kettőben tü
zelnek, ha csak nem hoztak nagvon sok aranyat a
kamarához. Ezeknek külső és felső része sima és
nem a belső boltozat idomához alkalmazott, a mi
azért készült úgy, hogy erősebb is legyen és a tö
mör fal vastagsága által továbbra tartsa a meleget;
ámbár Szehenben (ha nem csal, emlékezetem) a ke
menezék felső és külső idoma kerekre van csinál
va. Az élőbbemnek mintájára Kolozsvár polgárai
üdvünk lő.",O-dik évében építettek aranyfinomitó há
zat és kemenezéket az én eszem, utánjárásom, fel
ügyeletem és szorgalmam után, és megszerezték a
hozzá való szerszámokat.

E fejezet sok tekintetben különösen érdekes.
Legelőbb is megjegyzésre méltó, hogy miután a szer
ző már a 4 fejezetben arany-próbálásról értekező
munkájára utalt, itt ismét hivatkozik egy bányá
szati munkájára. Nem lehetetlen, hogy mind a ket
tő kéziratban még valahol lappang, mert hogy nyom
tatásban megjelent volna alig hihető, ámbár látni
való, hogy legalább a jelen munka keletkezése ide
jén már Kolozsvárit létezett nyomda, miután 1530nál későbben kellett ez értekezésnek keletkeznie.
De egyfelől az ily munkának akkor éppen nem le
hetett nagy közönsége, másfelől, a mint alább meg
látjuk, oly dolgokról van benne s/ó, a melyeket
éppen egészen világosan kihirdetni szerzőnk sem
akart. A második a komencze leírása. Szerzőnk mér
tékei állandóan a cubitus, palmus és digitus. Hogy
a cubitus — sing, azt hiszem nincs mért bizonyíta
ni. A palmus és digitus lehet láb és hüvelyk, de
lehet arasz és uj is. lfogy melyik a kettő közül,
azt bajos meghatározni. Én az arasz elfogadására
határoztam magamat, még pedig azért, mivel a 3.
fejezetben említett kád szerzőnk szerint azért 4 pal
mus magas, hogy a segéd könynyebben beléhajolhassék, már 4 lábnyi magas kád e kényelmet nem
nyújtaná, de igen is 4 arasznyi, ha az araszt a kö
zönséges szokás szerint 9 hüvelykre számítjuk, mert
igy a 4 arasz tesz 3 lábat, és még ez is elég ma
gas, mert közönségesen a kádak 2 :/2 lábnyinál nem
szoktak magasabbak lenni. Meglehet azonban, sőt
valószínű, hogy a szerző némelykor araszt, némely
kor lábat ért.
A historicusokra nézve kétségkívül legneveze
tesebb a fejezet zár-szavába foglalt adat, hogy tud-
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niillik a Kolozsváriak 1530-ban épilették meg arany
finomitó műhelyüket éppen szerzőnk vezetése alatt.
E műhely szerzőnk szerint a fundamento épült, te
hát hihetöen azelőtt Kolozsvárit nem volt se arany
finomitó, se pénzverő-ház, a minek egy majd alább
előforduló adat még nagyobb valószínűséget, ad?
A

*

k o m encze b o lto z a tá n a k építéséről.

7. f e j e z e t .
Egészen másként készül a finomító komencze
boltozata, mint a többi épületeké, és valamint a tég
lák formája különbözik, ugy más az épités módja
is. Mert valamenynyi boltozatot hoszszában szoktak
épiteni lapos téglából, e kemenezéét ellenben ke
resztbe ; ha a közönséges épületekben a ragacs vagy
mész kapcsoló ereje eső által, akár a mész vagya
közibe vegyitett porond rósz volta következtében,
vagy bármi más módon megbomlanék, a boltozat
egész alkotványa Iéomlanék; de ebben nem ugy,
mert már csak a tégla formájánál fogva tovább is
megállana, ha csak emberi kéz le nem rontaná. A
Torda felett létezett régi és nevezetes várost még
Decebalus idejében rontották volt le földig. E vá
ros kapuja a mi téglánk formájára köböl lévén épít
ve, a mai napig fennáll minden mész nélkül, és fenn
is fog állani örökre, ha le nem rouíja földrengés
vagy villám, vagy emberi kéz. A mi boltozatunkat
tehát hoszszára építik, a téglákat élire, nem pedig
lapjára rakják, és közikbe tömötten apró deszká
kat, a melyek szélessége 3 újnyi, hogy a hézagok
mindenfelől egyenlők legyenek, és arra ügyelj, hogy
a téglák minden c::a éppen ugy találjon, mintha a
sima földön kört alakitnál egymás mellé rakott kö
vekből, ezt pedig ugy fogod könynyebben elérni. A
mint felraktad a kemenezék falait a magok mérté
ke szerint, és a fal mindenfelől 8 téglányi magas
ságra telnött a föld színétől, állítsd fel a boltozat
támaszait oly módon, hogy a boltozat háta és egész
domborúsága megkapja ugy szélességben, mint ma
gasságában a maga helyes mértékét, mert ettől függ
a boltozat ereje, ezt béboritván vékony lapos desz
kákkal, a boltozat alapja megkezdéséért megfara
gott nyolezadik téglával, a hetedik tégla hátán kezdd
meg a boltozat alapját, egyik oldalról a másikig
hoszszában haladván, és. a hány sor téglát raktál
egyik felöl, éppen anynyit rakjál tulfelöl is, hogy
az egész boltozat a bolthajtás gerinezében vagy te
tején bevégzödjék, az utolsó sor téglát pedig mint
egy erőszakosan kell beléütni, hogy e béverés által
mindenik tégla a maga ivét állandóbbá tegye, az
egyenlő hézagot kétfelöl megtartó deszkácskákat pe
dig mindaddig nem szabad elvenni, a mig mindez
megcsinálva nincsen Ámde az ily épités éppen a
hézagok miatt nem fog állandó lehetni, mert a hoszszas használat által a bolt téglái közé rakott agyag
megég, kihull és a támadt rés következtében elébb
lchullanak a hézag mellett levő téglák és utána a
többi is. Ezért ha mindenfelől a két hézag mellett
egyik felöl is, másik felöl is két két tűzálló követ
raksz belé, a melyek ugy vannak kifaragva, hogy
k
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boltozat és talp gyanánt szolgálhassanak, soha se
fog egy tégla is kimozdulni a helyéből, ha ki is hul
lott az agyag, és építményed állandóan megmarad.
az azonban óhatatlan, hogy a vakolás le ne hulljon és
ások hasadás el ne rútitsa a boltozatot, ezértszükség
lesz gyakran uj vakolattal bétapasztani és béhuzni.

Ha már a 3-dik fejezet végén tett nyilatko
zat azt a gyanút ébreszthette bennlink, hogy szer
zőnk nem volt valami nagy építőmester, ez s a kö
vetkező fejezetek e gyanút meggyőződéssé fokoz
zák, mert a boltozat építésére adott utasítása oly
zavaros és oly homályos, hogy alig birtam belőle
kivenni, mit akar. Sőt még most is kétkedem, ha
vájjon helyesen fogtara-e fel. A mint később meg
látjuk, és a mint rajzomban ki is tüntettem, a kemencze belseje egy hoszszudad négyszög, ezt két
szer kell béboltozui. Egyszer közből, másodszor a
tetején. A kemencze egy úgynevezett lángos kemeneze (Flammenofen) lévén, a melyben t. i. a megmivelendő érczet magokban foglaló edények nemjönek egyenesen az égő tüzelő anyaggal érintkezés
be, hanem csak a felcsapó láug hatásától hevülnek,
a közbclsö boltozatban hézagnak kell lenni, a me
lyen a láng az alsó tüzelő helyből a kemencze fel
ső üregébe felcsaphat. Ilyen hézag marad a leírás
szerint kettő, a boltozat két végin. Ezt szem előtt
tartván, igy fogom fel a dolgot. A boltozat úgyne
vezett hordó alakú bolt (Tonnengewölbe), a mely
nek alját és támaszát (Widerlager) a két hoszszu
fal teszi, a melynek gerineze tehát a hoszszabb fa
lakkal párhuzamos. A 3 újnyi deszka éppen a két
rövid fal mellé jő, és nyitva tartja a láng átbocsátására való hézagokat. A boltozat tehát nem éri a
rövidebb falakat, hanem szabadon áll köztök. Már
éppen a boltozat két. végire ajánlja a szerző a fa
ragott kövek beillesztését, hogy a boltozat szélét
biztosítsa, E köveknek tűzállóknak kell lenniük. A
téglák élire állítását a boltozati támasz-alkofinányra (Lehrgerüste) függőleges irányban kell érteni,
és az ivalaku átmetszéséhez párhuzamosan, úgy,
hogy a téglák lapjai a kemencze rövid falaival pár
huzamosak.
A boltozat felrakására adott más utasítások
nem mondanak semmi különöst és köuynyen érthe
tők, csak anynyit látok még szükségesnek megje-
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gyezni, hogy a fejezet zárszavaiból láthatólag a bol
tozat be volt vakolva azzal a tűzálló agyaggal, a mely
nek megkészitéséröl a 4. fejezet szólott.
A következő 4. fejezet a kemencze egyes ré
szeiről és dimensióiról értekezik. Minthogy a mel
lékelt rajz ezt úgy is kellően felvilágosítja, nem
tartom szükségesnek sokat beszélni róla, csak azt
jegyzem meg, hogy a kemencze felső szájába il
lesztett vasrúdak nem csak tartósság kedvéért, ha
nem az alsó azért van oda téve, hogy a tégelyek
béhelyezésekor a bérakó fogó nyele könynyebben
csúszszék rajta, mint a puszta kövön, és hogy a
felső boltozatban hagyott lyuknak szükséges volta
gyakorlati tapasztalásból tűnt ki.
A következő 13-dik fejezetet ismét egészen
közlöm :
Az olvasztó tű z h e ly rő l ós különböző voltáról.

13-dik fejezet. .
Más Szebenbon az olvasztó tűzhely formája,
más Újvároson; amott tudniillik a fal mellé rakott
tűzhely közepén az olvasztó mintegy egy singnyi
magas három falból négyszög alakjára van építve,
de az elején nincsen semmi fal, hogy a tégelyeket
könynyebben lehessen bérakni és kiszedni, ezt az
oldalt, valahányszor a szükség kívánja, téglával bérakják. Ez olvasztó jobb oldalán két lyuk van hagy
va, a melyek oly nagyok, hogy az öszszefogott ököl
átfér rajta, ezeken száraz fákat dugnak beié, hogy
lángot adjanak, (mert az arany lángban hamarább
megolvad.) A falak közé pedig csak szenet raknak.
Balfelöl pedig oda van illesztve az aranymivesek
közönséges szokása szerint a fúvó, a mely közép
szerű nagyságú és csak egy. Aszszonypatakán pe
dig a tűzhely és a fúvó semmiben sem különbözik
a kovácsokétól, mind a két szokás jó, de a szebeni jobb és czélszerübb.

Az utolsó fejezetekhez megjegyzés helyett czélszerübbnek láttam rajzokat mellékelni, a melyekből
az olvasó láthatja, miképp fogtam fel én a szerző
leírását. A rajzokon megvan az egyes részek ma
gyarázata is. így van külön rajzban egy finomító
kemencze alaprajza, homlokzata és két átmetszete,
egy más külön rajzban a szebeni olvasztó tűzhely.

II.
Az aranyfinomitó műhelyben szükséges szerA második rész a kemencze kezelésére szltk„
számokról átalában.
séges szerszámokat Írja le k i fejezetben. Minthogy
2 ^ fc'ezct
a 21-ik fejezet az egésznek rövid áttekintése, azt
'
hiszem elég lesz, hoszszas fejtegetés helyett csakis
Nem hiszem, hogy valaha valaki Írásával arra
e fejezetet egész terjedelmében ide igtatni.
törekedett volna, a miben én igyekszem, nem mint-

________ __________________ J
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ba nem bíztak volna tehetségükben, vagy nem tar
tották volna érdemesnek a tárgyat, hanem nem tet
ték, hogy e nagyon jeles mesterség titkait el ne
árulják a nagy tömegnek, a ki mindent lenéz, a
mit tud és ismer, és hogy a királyi kincstár néme
lyek kapzsisága által hátramaradást ne szenvedjen.
Én pedig, ha szinte meg is irom azt, a mit mások
titokban tartottak, oly módot követek iratomban,
hogy senki se fog titok elárulásával vádolhatni, ha
nem át fogja látni mindenki, hogy csak magamnak
irtain egy emlékkönyv-félét.
E mesterség gyakorlására sok szerszámot ta
láltak fel, a melyet nem lehet latinul elnevezni, ha
csak körül nem irja, vagy ujdon alkotott szókkal
nem nevezi az ember; de mért is szégyelném én
az ily-féle iratban akár barbár szókat is vegyitni a
latinok közé. sokak példájára, a kik habozás nél
kül uj neveket adtak az újonnan feltalált dol
goknak.
Toló vas az, a meiylyel az égő fákat lassan
ként betolják a kemenezébe.
Vas lapát készül az elégett fa után a kemencze belsejében felhalmozódott tűz kiszedésére, és a
kemeneze talpára a tégelyek alá rakandó hamu el
terítésére.
Vonónak mondjuk azt, a meiylyel a hamut és
szénmaradékot a kemenezéböl kihúzzuk.
Vakaró szekerezének mondjuk azt, a meiylyel
levakarjuk a tüzet az égő fákról, hogy szünet nél
kül bővebb lángot adjanak.
A locsoló kovács szerszám, a melyet ők az
igen erősen égő szén hevének mérséklésére hasz
nálnak, mi pedig a kemeneze száján kicsapó láng
eloltására.
Bétevö fogónak mondják azt, a meiylyel az
aranynyal és finomító porral megtöltött csuprokat a
kemenezébe helyezik és ismét kiveszik.
A bérakó fogóval bérakjuk és kiszedjük a ke
meneze szája bézárására való téglákat.
A szénfogó semmiben sem különbözik a bó
rákétól, csakhogy amaz egyenes, ez pedig egy kissé
görbe, ezzel teszlink-veszüuk szenet, felrakjuk vagy
elszólj ük a tégelyek fedőit, és még más dolgot is
végzünk az olvasztó tűzhely körül.
Az emelő fogó kétféle, de sem nagyságra, sem
alakra nézve egymástól nem különbözik, csak más
mindegyiknek a használata, az egyiket használjuk
az arany szemcsélésénél, a másikat mikor tiszta arany
nyal bánunk.
A merítő fogó orra horgas, mint az emelőé,
nem is különbözik tőle alakra nézve semmit, csak
hogy amaz vastagabb és erősebb, ez pedig mintegy
gyengébb és vékonyabb.
Próbálónak nevezzük azt a görbe vasat, a
meiylyel az arany jó megolvadásáról meggyőződünk
és a belé tett vegyitéket öszszeelegyitjük.
Szitóvasat tudtomra csak a szebeniek hasz
nálnak az apró szénnek az olvasztóból való ki
húzására.
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Vas kalánnal leszedjük az arany tisztáíalanságát és salakját, a mely az olvasztáskor felül a
tégelyben meggyül.
Csatornácskát vagy vöigyes vasat feltalált a
gondos ó-kor az aranynak rúdakba öntésére.
Rostélyra rakjuk az újonnan öntött rudakat,
hogy annál gyorsabban folyhasson a további öntés ;
a rostély helyett egész lemezt is használhatni.
Egy nem igen nagy üllőre legyen gondod,
mindenféle használatra, ezen tudniillik megpróbál
ják az arany lágyságát, leverik azt, a mi netalán
a fogóhoz ragadt, és átalában megigazitják az ép
pen folyó munkára nem alkalmas szerszámokat.
Kalapácsra és üllőre szükségünk van, ez ne
legyen nagy, hanem akkora, hogy félkézzel könynyen lehessen vele bánni.
Ne engedd, hogy hiányozzék egy nyolez újnyi hoszszu véső sem, a melynek egyik vége he
gyes, másik vége lapos élű a tégelyek és téglák
illesztésére.
Reszelöt is használunk nem sokat ugyan, de
mégis szükségünk van rá, a kicsiny tégelyek csa
tornái megigazitására.
Vakaróval levakarjuk a tégely oldalához ra
gadt aranyat.
Surlót az újvárosi mesterek vasat használnak,
a szebeniek fát, a kolozsváriak mindkét félét.
Vizmelegitö üstnek, a mely két vedret tart,
mindig készen kell lenni, ne hogy ha szükség talál
lenni reá, kölcsön kérni legyünk kénytelenek.
Szárasztó üst éppen oly szükséges,- mint a
többi szerszámok, szolgál az arany szemcsék megszáritására.
A szebeniek e végre réz szűrőt is használ
nak, az újvárosi és kolozsvári mestereknek elég a
szárasztó üst.
Egy táleza felfogja a rúd-öntésnél netalán le
hulló arany-részecskéket, ez azonban lehet cse
répből is.
Egy réztálba rakjuk az arany leszedett sa
lakját.
A fúvók az olvasztó tűzhelyek minőségéhez
képest kettősök vagy egyszerűek, emezt száraz fá
hoz, amazt csupa szénhez használják.
A szapu az a szemcsélö edény, a mely nél
kül alig tudnók az aranyat apró szemcsévé vál
toztatni.
Háromágú bottal folytonosan kavarjuk a vi
zet, a mi ha nem történnék az egész arany egy tö
megbe állana öszsze.
Az asztalnak kettős a haszna, a segédek esz
nek is és az aranyat is kimossák rajta.
Lóczát egy nehányat tesznek az asztal körül,
a melyek valamivel törpébbek az asztalnál és csupa
az ülés kényelmére valók.
Mosó rosta kellő nagysággal, kettő van, a
melyekben a finomitó-port nehéz munkával letakaritjuk az aranyról.
Sodronyból font rosta legyen egy néhány a
finomitó háznál, ezeknél nem kell a nagyság, vagy
terjedelem egyenlőségére ügyelni, mert minden se-
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géd, a mint a körülmények és a szükség kívánják
nagyot vagy kicsinyt vészén elé.
Háromszögű falábukra teszszük a rostákat, mi
kor az arany kimosása végett az asztalra rakjuk,
hogy erősen álljanak. Ezek helyett használnak a
szebeniek egy négylábú állványt fából, a mely ha
sonló a sütőkéhez, és csupa egy rostával végzik az
aranymosás egész munkáját.
A szemelő egy szerszám, a mely nem sokat
különbözik egy nyeletlen szóró-lapáttól, csakhogy
elöl valamivel szélesebb. Ebben kiszemeljük a por
ból azokat, a legapróbb arany-forgácsokat, a melye
ket az első kimosáskor nem vettünk észre, azokat
is, a melyek a salak közé elegyültek, és végre a
ház kiseprése után gyűlt szemetet ebben vizsgál
juk meg
Válunak nevezek egy kivésett nagy fát, a mely
ben a finomitó-port megelcgyitjük, a csuprokat meg
töltjük, és a hová a csuprokból ismét viszszatöltjük, elmorzsoljuk, és kirostáljuk belőle az aranyat.
Ha ilyen nincs, a szebeniek módjára egy jó nagy
és erős tekenöt is lebet használni.
Az egyengetövel a csuprokba rakott port és
aranyat rétegenként megegyengetjük.
A surló lehet fa is, vas is, mi egyszerre mind
a kettőt használjuk.
A kézi lapáttal a száraz és nedves port a kis
rostákba merjük.
Elegyítenek tetszett nekem azt a szénvonó for
ma eszközt nevezni, a melylyel a sót és a téglaport
a váluban vagy rostában öszszekeverjük.
A kavaróval innen is túl is forgatjuk az ara
nyat akár a szemesélés, akár a kimosás után, hogy
a serpenyőben hamarább megszáradjon.
Egy fakádban tartjuk a kimosott és az arany
tól elválasztott port, és az ismételt finomításra való
vizet, mert ezzel nedvesítjük meg az nj port
A sótartóban óvjuk az örlött sót portól és inás
tisztátalanságtól.
Téglapor tartónak mondjuk azt az akárminemü edényt, a melyben tört vagy örlött, téglaport
tartunk.
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Egy rudat, akár szegletes, akár kerek, csak
hogy 4 sing boszszu legyen, használhatunk a hamu
elegyengetésére.
Egy közönséges vízzel mindig teli vedret te
gyünk a kemencze eleibe, úgy más használat mint
az égő fa lángja eloltása végett.
Kostával elkülönítjük a téglapor és só durvább
részeit, hogy a por egyformább legyen.
Tégelyekre nagyokra és közepesekre is van
szükségünk, legyenek pedig bécsiek, mert a másutt
csináltakat e munkánál megvetjük.
A meritö tégelyeknél mindegy akárhol készül
tek, csakhogy alkalmasak legyenek az arany ki
mérésére
. A csuprokat színükig megtöltjük aranynyal és
porral, aztán kézzel benyomjuk.
Minden csuporra fedőt teszünk, nem is ok
nélkül, mert megóvja az aranyat és a port, hogy
a vakolás lehulló darabjai le ne verjék a csuporról.
A bézáró téglákat, a melyek nélkül el nem
lehetünk, a szerszámok közé soroztuk.
. Háromszögű cserepek a téglák közé rakva,
mintegy lélekzetet adnak a kemenezének.
Próbáló vagyis az olvadást puhatoló cserepet
csakis a szebeniek használnak
Egy pár ujj néha vastag gyapjúból tűvel köt
ve, némelykor durva gyapjúból szőtt posztóból ké
szül, oly hoszszan, hogy az olvasztó, vagy a tége
lyeket bérakó egész karját béfedje, hogy meg ne
égjen.
Ez elészáinlálássa! bévégzi szerzőnk érteke
zését a szerszámokról. Leírása oly aprólékos, hogy
semmi körülményt se felejt ki. Azonban, minthogy
azokról a munkákról, a melyekre az egyes szer
számokat használták, még csak későbbre fog beszél
ni, az eddig előadott dolgokat, csak akkor fogjuk tel
jesen megérthetni, a mikor majd a finomítás keresz
tülvitelének leírásában módunk lesz az egyes szer
számok leírására viszszahivatkozni.

m
A harmadik részben már magáról az arany
' finomításról kezd értekezni a szerző, még pedig a
11. első fejezetben a finomításhoz megkivánfató
anyagokról beszélvén, a 12. fejezetben tett kicsa
pongás után a 13. fejezeten kezdve a 16-ig a ka
marai aranybéváltás eljárását ismerteti.
Négy anyag van, úgymond szerzőnk, a mely
nélkül aranyat, finomitni nem lehet, u. m. téglapor,
só, ólom és réz. Meglehetős zavaros felfogásából és
előadásából anynyit értünk meg csak, hogy eljárá
sának valódi kimiai indokolásából nem sokat értett,
hanem azt, a mit a tapasztalás jónak és czélirányosnak bizonyított, alkímiai mysticus módon bizo
nyos érczekben lappangó titokszerü büv-erök műkö
dése által igyekszik megfejteni.

Szerzőnk hoszszasan beszél az említett anya
gok minőségéről, líövidre öszszevonva ezt. tanuljuk:
A finomító-porhoz való tégla középszerűen le
gyen megégetve, a por legyen finom, mert mennél
finomabb, annál jobb.
A só legyen tömör kősó, se nem könynyen
morzsolható, mint a lengyel, se nem jcgeczes, ha
nem a lehetőségig tiszta fejér és vékony lemezek
ben áttetsző. Finom porrá kell törni és megszitálni,
használatra pedig oly helyre eltenni, hogy por ne
lepje.
E két anyag megtörésére nem szabad réz mo
zsarat használni, mert úgymond, tudva van, hogy
ily mozsarak rézből és ónból készülnek. Már pedig
ha ebből egy akármi parányi forgács vegyülne a
«z
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por közé és későbben beléolvadna az aranyba, ez
a kis forgács akármekkora tömeg aranyat oly törékenynyé tenne, hogy semmiképp se lehetne belőle
pénzt verni, mert a lemezzé nyújtásnál mint az üveg
úgy repedne ezer szilákra a kalapács alatt. Ezt a
hatást az ónnak tulajdonitja. Bizonyságul két ese
tet említ. „A mikor, úgymond, ezelőtt egynéhány
évvel pénzverő mester voltam, 24 márka oly ezüs
töt, a mely aranymivesek műhelyeiből került volt,
szokás szerint rudakká öntöttem és átadtam a pénz
verőknek, de a mint ezek lappá akarták kiverni, a
kalapács alatt, mint valami kő, apró darabokra tör
delt szét.“ — „Eszembe jutott végre, folytatja, hogy
az aranymivesek némely munkát ónnal szoktak for
rasztani.“ Neki nagy nehezen sikerült ez ezüstöt
mégis haszonvehetövé tenni, de a nagybányai ka
marást sokkal nagyold) baj érte, mert ennek ugyan
ez okból 200 márka ezüstje oly türékenynyé lett,
hogy semmi módon se tudta anynyira vinni, hogy
pénzt verhessenek belőle, pedig „sok mester taná
csát kérte volt ki.“ Ezért óvakodni kell, hogy ón
ne vegyülhessen a finomítás alá vett fémbe.
A téglaport és a sót úgy kell öszszeelegyitni, hogy 2 rés« téglaporra 1 rész só essék. Az ola
szok ezt sulymérték szerint veszik, a mieink ttrmérték szerint, de^ez szerző szerint mindegy.
Az öszszeelegyitett port használatkor meg kell
nedvcsitni anynyira, hogy egy csomó por a marok
ba szorítva öszszeálljon torba darabbá, de nem any
nyira, hogy tésztává váljék. A nedvesítésre nem tisz
ta vizet, hanem olyat kell használni, a melyben már
egyszer kiégetett ily por ki volt mosva, vagy pe
dig rézgálicz vagyis kénsavanyas vas-éleg volt fel
olvasztva.
Az ólomnál különösen arra kell vigyázni, hogy
ón ne legyen benne, ha egy kevés ezüst tartalma
van, mint a hogy alig lehet ólmot kapni, a mely
nek no volna, az éppen nem árt.
A réznél, ha csak ón nincs benne, nem kell
oly aggodalmasan a tisztaság után járni
Az ólmot is, a rezet is meg kell szerncsélni,
akár apró darabokra felvagdalni, azután kellő arány
ban üszszeelegyitni. E két anyag körül forog kü
lönösen a mesterek titkolódzása, azért ügyetlenek a
hazai mesterek, a kik akkor elegyítik öszsze, a mi
kor már belé kell tenni az aranyba, mert igy ép
pen csak a suly-arányt tarthatják titokban. Az ola
szok ügyesebben járnak el, ők t. i. az ólmot és a
rezet különböző arányok szerint öszszeolvasztják és
a vegyiteket szemcsélik meg, aztán külön edények
be teszik, ráírván kivlll „első vegyitek,“ „második“
stb. úgy, hogy a színéről meg se lehetne mondani
miféle érczckböl készült a vegyitek. A mikor szük
ség van rá, a megolvasztott és tűvel megpróbált
arany grádusához és menynyiségéhez képest, az il
lető vegyilékből kellő inenynyiséget adnak hozzá és
elegyitnek belé.
A 11. fejezetben G rendbeli vegyítést arányát
sorolja elé e vegyitéknek, és hogy árulást ne kö
vessen el, mindenki'saját tapasztalására bízza, hogy
Muz. Evk. IV. köt.
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a maga kárán tanulva találja ki, melyik a jobb ;
mert ez g valódi titok. Ez arányok igy következnek :
Első arány.
1 vegyiték: 5 rész ólom 17a rész réz 1összeelegyitve
2 » n 4 »
n 1
» a , és meg3 „ „ 3 „ . „ 1
„ „ I szemcséivé.
Ebből egy márka G—12 grádusos aranyhoz
megyen G pnesagium az l-sö, egy márka 12—16
grádusoshoz 4 prresagium a 2-ik, egy márka 16—21
grádusos aranyhoz pedig 3 prmsagium a 3-dik vegyitékböl.
II. a r á n y .
8 rész ólom l 1^ rész réz a 6— 12 grádusos aranyhoz
4 „ „ 1
„ „
1 2 -1 6 „
„ „
3 n
n 1 . n n
13 22 „
„ „
még pedig az első vegyitékböl egy márka aranyra
7 pnesagium, a másodikból egy márka aranyra 6
pnesagium, a 18 grádusos arany márkájához a har
madikból 4 pracsagium megyen; ha az arany 17
grádusos talál lenni, 2 rész ólomból és 1 rész réz
ből kell vegyitéket készitni és abból minden már
kához 6 pnesagiumot venni.
III* a r á n y .
12 grádustól 16-ig végy 12 rész ólmot 3 rész rezet
16 „ „ 22-ig végy 9 „
„ 3 „
„
az első vegyitékböl minden márkához 7, a máso
dikból 4 pnesagium megyen.
IV. a r á n y .
Erre egy latin emlékvers tanit, a mely igy
hangzik: „Trés sume de molli, de duro semis volo
tolli.“ E szerint azt mondja:
12 grádustól 20-ig végy 1 márka aranyhoz
3 pnesagium ólmot és ’/a pnesagium rezet.
20 grádustól a legfelsőbbig végy egy márka
aranyhoz 1 '/2 pnesagium ólmot és 7» praesagium rezet.
V. a r á n y .
Ha az arany 12 grádusos, végy egy márka
aranyhoz 1 pnesagium rezet, 3 pnesagium ólmot.
Ha az aranynak 16, 17, 18, vagy J9grádusa
van végy 1 márka aranyhoz 1 '/„ pnesagium rezet,
27 2 pnesagium ólmot, de ha 20, 21, 22, 23 grádusa van végy egy márka aranyhoz rézből 72 ólom
ból 2 prmsagiumot.
VI. a r á n y .
12 grádustól 19-ig végy egy márkához 3 pnesagium
ólmot, 1 prmsagiutn rezet. 19 grád. 22'/2-ig végy
egy márkához 6 pnesagium ólmot, l '/ 2 pnes. rezet.

Abból, a mit kéziratunkból eddig rövid kivo
natban elősoroltam, következő nevezetes dolgokat
tanulunk:
16
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Noha szerzőnk kezdettől fogva mind caementatio-ról beszél, az a mit itt leír, tulajdonképpen
még sem az igazi cíementatio. Ugyanis a valódi csementatio-nál a téglaport és a sót rézgáliczezal ele
gyítették, igy e vegyitékböl állítólag chlor fejlődött
ki a melegben, és ez hatott volna az arany-szem
csékre. Itt pedig semmi oly anyag nincs, a mely
a sóból kifejthetné a cklort, hanem az olvasztott
aranyba elegyített ólom és réz a meleg béhatása
alatt az aranyban levő ezüsttel egy UvegszerU, ol
vadékony salakká egyesült, a mely a megtüzesedett arany-szemcsékből kiszivárgott a nélkül, hogy
a szemcsék megolvadtak volna, és ezt a kiszivárgó
folyadékot a téglaporból és sóból alakított torba kö
zeg felszitta. Későbben aztán e porból a benne le
vő ezüstöt választóvíz segítségével kiválasztották.
Ez tehát semmi egyéb, mint egy nagyban végrehaj
tott cupellatio, a melynél a cupella helyét az aranyszemcsék közé rakott porréteg pótolta. E mellett
tanúskodik maga a szerző is, a ki több ízben pár
huzamba teszi a cupellatiot a maga coementatiójával.
Nevezetes továbbá az a körülmény, hogy a
hol különös tekintélyre akar szerzőnk hivatkozni,
mindig az olaszokat emliti. Csakugyan a középkor
ban az olaszok voltak és különösen a Velcnczeiek
a metallurgia és különösen az arany-választás és.tínomitás nagy mesterei, és hogy a magyar arany fino
mítók olaszoktól tanulták a mesterségüket igen va
lószínű ; úgy látszik, hogy ennek emléke a bánya
városok vidékén ama mondában nyeré kifejezését,
a mely szerint Turzó György a XV. száz vége felé
cselfogással lesvén ki Velenczébcn az arany-válasz
tás titkát, igy hozta bé e tudományt a hazába; a
mely monda azonban annál kevésbbé alapulhat té
nyen, minthogy már a XIV. százban Róbert Ká
roly királyunk veretett aranyat a magyar bányák
ból nyert, és benn az országban finomitott arany
ból. Hihetőleg éppen Róbert Károly hozott Olasz
országból arany-finomító mestereket, a kiktől aztán
a hazai mesterek eltanulták az eljárást, és az em
lített monda tán onnan eredhetett, hogy, a mint tör
ténni szokott, egy sokkal régibb hagyományt a di
cső Turzó család egyik ivadékára ruháztak.
Az ólom és réz arányai megértésére a követ
kezőket kell megjegyezni:
A nemes érczek mérlegelésére használt sulyegység a franczia mérték béhozataláig egész Euró
pában márka (rnarca, mark) néven ismeretes. E sulymértéket régentén osztották 8 uncziára, vagy 16
latra vagy 64 nehezékre vagy 256 dénárra stb ; és
e felosztást az ezüstnél meg is tartották a legújabb
időkig; az arany márkát azonban 24 részre osztot
ták, egy ily részt karainak neveztek, a karatot pe
dig 2 részre, és egy ily rész neve volt pisetum v.
piseta és prsesagium Egy márka aranyban volt te
hát 24 kárát vagy 48 pisetum v. prsesagium. Önkényteleutil ötlik itt fel a kérdés, hogy honnan vet
ték magokat e nevek és mi adott okot e fel
osztásra.
XX-
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Mikor a nyugat-római birodalom felbomlása által Európa súlypontja Constáutinápolyra ment át,
világrészünk nyugati felében pedig a hatalmas fran
kok vették át a vezér-szerepet, ez utóbbiak fejedel
mei eleintén nem is verettek pénzt, részint azért,
mivel az a roppant menynyiségü kész pénz, a me
lyet'a római birodalom bocsátott volt forgalomba,
és a melyet a Byzanczi császárság még mind gya
rapítóit, bőven elegendő volt az akkori forgalom
szükségének fedezésére, részint azért, mivel a ró
mai császár czimének, ha szinte Byzancz volt is a
székhelye, még oly nagy tekintélye volt, hogy szint
úgy felségsértésuek látszott volna, ha valamely fe
jedelem mert volna pénzt veretni a maga neve alatt.
A mikor a Merovingi frank fejedelmek meg akar
ták kezdeni a pénz veretését, elébb kikérték reá a
világ urának (mert annak tartotta magát a byzan
czi császár) engedőimét, és ezt megnyervén, leg
előbb is Arles-ben és Trier-bcn, a hol még fenn
állottak a Római pénzverdék, Római mesterekkel és
Római rcudszer szerint verték az első pénzt, elein
tén még a Római császár képével is, a Római csá
szár neve alatt, a magok nevét szerényen csak egy
monogrammban mellékelvén hozzája. Igen természe
tes volt e szerint, hogy a pénzverésnél és ennek
következtében a nemes érczek ifiérlcgeléséuél a Ró
mai sulymérték maradt divatban, a melynek egy
sége a Római font (libra), a mely 12 uncziára osz
lott. Egy ilyen római font aranyból vertek Byzanczban 72 db. arany pénzt, a melyből tehát egy un
cziára 6 db esett, és ez ilyen db pénznek a ren
des neve volt „solidus“, nálunk Magyarországon
B y z a n c z i a r a n y n a k mondták.
Huzamos ideig tartott volt már az aranypénz
verés a frankoknál, a mikor ismét ezüst pénzt is
kezdettek veretni. Itt is suly-egységül szolgált a ró
mai 12 uncziás font, de az idők folytán egy neve
zetes változáson ment át. Ugyanis a kellő ellen
őrzés alatt nem állott pénzverő-mesterek és kama
rások az eleintén tiszta ezüsthez lassanként rezet
kezdettek elegyitni, és idővel mind többet, úgy, hogy
akkor, mikor az ezüst pénz már anynyira megrom
lott volt, hogy okvetetlenül segitni kellett rajta, már
lehetetlen volt az eredeti tiszta ezüstre viszszatérni,
és abban történt a megállapodás, hogy az ezüstpénznek rendes ötvélye (liga) legyen */3 finomságú
(tértim combustionis), úgy, hogy e szerint egy font
ötvezett vagy pénzzé alakított ezüstben csak z/a font,
azaz 12 unczia ötvezett ezüstben csak 8 unczia tisz
ta ezüst volt.
Az akkori időben a pénzek kidarabolása nem
történt és nem is történhetett oly pontossággal, mint .
ma. Noha tehát meg volt állítva, hogy 1 font fillér
ben 20 sillingnck, egy sillingben 12 fillérnek és igy
1 font fillérben 240 fillérnek kellett lenni, minthogy
ez nem mindig talált, a nagyobb fizetésekben a
pénzt inkább mérlegelték mint számlálták. így lett
e szó font (libra) pénz-egységgé, a melyen rende
sen 20 sillinget vagy 240 fillért értettek (mert tör
vényesen enynyinek kellett lenni), és mint ilyen
megmaradt 1792-ig Francziaországban, t. i. 1 livre
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volt 2 0 sou (silling) és 1 sou * 1 2 denier (denarius,
fillér), meg van még ma Angliában, t. i. 1 pound
sterling (font fillér) tesz 2 0 sillinget, 1 silling 1 2
pennyt (Pfenning, fillér), megvan Olaszországban a
lira (libra), noha annak felosztása (régebben ez .is
= 20 soldi — 240 denari volt) elváltozott, és a mi
régi forintunk — 20 garas (silling) = 240 fillér sem
volt egyéb, mint a másként elnevezett font. Ellen
ben igen természetes volt, hogy ha a fizetés mér
leggel történt, ezüst rúdakkal is lehetett fizetni vert
pénz helyett, és hogy a számítás künynyebb legyen,
az ily ezüst rúdakat éppen oly ötvélyböl öntötték, a
milyenből a pénzt is verték, t. i. olyanból, a mely
nek minden fontjában csak 8 unczia tiszta eztist
volt, az ily rúdakra azután az ötvély helyes voltát
hitelesítő bélyeget (Marke, marque) ütöttek, és e
bélyeg nevének átviteléből következett, hogyazigy
bélyegzett ezüstét elébb „cin Pfund Marksilber“, és
későbben a „Pfund“ szót kihagyván, csupán „ciné
Mark Silber“-nek nevezték. Ez a márka 12uucziát
nyomott, tehát egyenlő volt a fonttal, minthogy azon
ban csak 8 unczia volt benne valóságos, tiszta ezüst,
későbben csakis ezt a 8 uncziát értették rajta, és
igy jött divatba a ,mark‘ v. márka szó, mintegy
suly-egység neve, a mely 8 uncziát foglal magában,
és a mint c világon mindennel, úgy itt is történt.
Elébb a font súly egységből pénz-egységgé vált és
eredetet adott a márkának mint súly egységnek, eb
ből aztán ismét hasonló módon pénz-egység is lett,
a mely még a legújabb időkig is divatozott Ham
burgban és Lfibcekben.
A mint fennebb megjegyeztem- 1 római font
aranyból 72 db. solidust vertek, esett tehát egyuncziára G db, és ennélfogva 8 uncziára 6 X 8 — 48
db. Már a lingua rustica Rómaimban létezni kellett
egy szónak, a mely egy bizonyos súlyú darabot je 
lölt és körülbelül egy gyökü lévén a r pensum“-mal,
a mely ,pendo‘-ból származván hasonlóképpen va
lami kimért darabot jelöl, eredetet adott az olasz
,pezzo', spanyol ,peso‘ és .peseta', franczia ,piéoe‘,
' angol ,piece‘ szóknak, a mely szók valamenynyien
" darabot, még pedig többnyire határozott nagyságú,
mértékű darabot, különösen ,pénzdarabot' jelölnek,
•ilyformán jelölhette az a szó a solidust is a latin
nyelvben. Hogy hangzott e szó eredetileg, nem tud
hatni, de igen valószínű, hogy „pensetum“ volt, s
ebből a középkor ,pisetum‘-nak mondta; inuen van
az, hogy éppen az arany márkája 48 pisetumra
oszlott.
Hogy a pisetmn mi módon lett pénz-egységből
suly-egységgé V éppen úgy, mint a márka, éppen
úgy, mint maga a ,solidus‘, a mely mint „zolotnik“
ma is suly-egység az Oroszoknál, éppen úgy végre,
mint maga az ,arany', a mely éppen úgy pénz- és
suly-egység egy személyben.
A solidust felváltották a Byzanczi birodalom
ban 12 nagyobb vagy 24 kisebb ezüst pénzzel, ez
utóbbinak ,siliqua‘, vagy „keration“ volt a neve,
mindkét név a Szt. János kenyérfa (Ceratonia siliqua) gyümölcséről van véve, a melynek magvait
(granum) keleten sulymértéknek használták. E sze-------------------------------------------------------------------------------------
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rint egy keration volt egy solidusnak V24-de; de I
valamint a hajdani Rómában az unczia, a mely sajátlag csak a fontnak volt Vn-cle, átvitt értelemben
átalán akármely egésznek (as) ’/u-dét jelölte, ép
pen úgy történt, hogy a ,keration' is mint átalános
jelképe az Víí -ed résznek átment a solidusról a már
kára, és jelölte a márkának '/ 2 4 ‘dét, és jelöli még
ma is, csakhogy a modern nyelvek a ,keration‘-ból
,karat‘-ot csináltak.
E szerint feloszlott az arany márka 24 ka
raira vagy 48 pisetumra, azaz solidus-pénzsulyra.
Az arany-ötvélyek finomságának meghatározá
sában a legújabb időkig a kárát szolgált mértékül
úgy,' hogy az ötvezett arany márkáját anynyi ka
rátosnak mondjuk, a hány kárát, azaz huszonnegyedrész tiszta arany van benne. E szerint 12, 13,
15, 18 karátos arany anynyi, mint oly arany, a
melynek egy márkájában csak 12, 13, 15, 18 ká
rát vagy huszonnegyedrész tiszta arany van, igy J
névszerint például az u. n. 1 numerusu arany 75/o
karatós, a 2 numerusu 13 ’/ , 2 karátos, a 3 nume
rusu 1 8 5/i 2 karátos, a császári osztrák arany 232/;i
a körmöczi arany pedig a 233/a karátos aranyból
van verve. A német aranymivesek száján a ,kárát'
szó elváltozott ,grad‘-dá, és igy nevez a mi szer
zőnk 12, 13,. 14 stb. gradusos aranyat anynyi ka
rátos helyett.
Látni való, hogy az arany finomságát, ha a
karatot törtekre akarjuk bontani, á véghctctlcnségig
változtathatjuk. A régi emberek a fokozatokat félkaratonként vagy pisetumkéut állították meg, és igy
lett voltaképpen a félgrádus a finomság meghatá
rozásában egységgé, a melyet éppen azért ,prmsagium'nak is neveztek, mivel a béváltott arany fi
nomságából megjósolták (pnesagiebant) a kamara
leendő nyereségét.
Mindezekből látjuk, hogy :
a) kárát és grad tökélyesen mindegy, azaz a
márka egy huszonnegyedrésze.
b) pisetum és praesagium hasonlóképpen egyet
jelent, t. i. egy kárát felét vagy egy márka negyvennyolczadrészét.
Magyarországon a pénzügyre való főfelügye
let a Prímást illette, ö őriztette embereivel a pénz
verő-bélyegeket és ezért minden pénzzé vert már
kából 1 pisetum járt neki. Ezért az ebből való jö
vedelmét a Prímásnak úgy hitták: reditus ex piseto v. pisetum.
E hoszszas kitérés után viszszatérvén kézira
tunkra, a következő 1 2 fejezetet, mint történelmi
leg különösen érdekest egész terjedelmében közlöm.
M icsoda ok b ir t en g em az a ra n y fín o m itá s m e s
te rsé g é n e k titk a k ip u h a to lá sá ra .

. fejezet.
Azt hiszem, nem lesz helytelen, ha itt elmon
dom kegyes olvasóimnak, micsoda ok birt rá, hogy
az aranyfínomitás mesterségének titkát kipuhatoljam.
Sok ok van, a mely minket rávcszen, hogy vala
mit cselekedjünk, de különösen három van, úgymint
1 2
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a természetes bajiam, a szükség és az alkalom, a
melyek értelmezését, noha mások másként adják
elő, én azt hiszem mégis, hogy csekély tehetségem
hez képest, és a menynyire kitűzött czélomra tar
tozik, következőleg mondhatom el. Természetes haj
lamnak nevezem azt a valamit, a mi legelébb fo
gantatásunkkor bizonyos magvakat vet vagy nyom
lelkűnkbe, a melyek következtében az egyik mes
terséget követjük, a másikat kerüljük. Szükségnek
azt, a mi vagyontalanság által kényszerít, hogy még
olyat is tanuljunk, a mi természeti hajlamunkon kí
vül áll élőnkbe. De alkalomnak nevezem az időnek
esetlegesen előálló kedvező voltát, vagyis az idő
nek oly részét, a melybén éppen illő mód kiuálkozik valaminek a megtanulására. Miután tehát ezek
uralkodnak átalában a mesterség megválasztása fe
lett, engem legalább eddig a szükség nem kényszeritett semmire, természeti hajlamom pedig nem
csak a tanulásra, hanem azokra a mesterségekre
különösen, a melyeket tűzzel űznek, minden félelem
nélkül, sőt a gyönyörűség némi reményével ösztön
zött ; de mindenek felett az alkalom, természeti haj
lamom folytonos kísérője, akár akaratom ellenére
is belevitt. Mert miután a mi kegyelmes fejedel
münk ezt a nyomorult, tűzzel, pusztítással kipusztitott és csaknem egészen semmivé lett, és minden
védelemtől megfosztott országot, a lcgkcgyetlenebb
ellenségnek csaknem torkából kiragadta, és azt a
sok vihart, azt a sok .felzaklatott kedélyt, szóval
minden rendeknek oly nagy öszszebomlását az én'
főnököm isteni tanácsától scgitv.e elnyomta, a ki
nek csakugyan tekintélye, ha már valamenynyi ke
resztyén fejedelem előtt akkora, a mekkorának len
nie kell, de különösen János kegyelmes királyunk
előtt oly kitűnő, hogy egyenesen az egy Statiliusnak, erdélyi fejérvári érdemes püspöknek érzi ma
gát köszönetre kötelezve azért, hogy él, hogy ural
kodik, szóval, hogy a legnagyobb uralkodók közt
valahára egyetértés állott elé; a mikor, mondom,
az a nyomorúságos és keserves idő, a sok szom
széd nemzetre nézve oly szerencsétlen és gyászos
esemény, a mi főpapunk erénye, esze, okossága,
tekintélye, állhatatossága, és anynyi fontos követ
sége által végre végét érte, az aranyfinomitási sza
badalom a Szebeniektöl egészen átruháztatok a Ko
lozsváriakra, és annak gyakorlására nem hittak meg
valami németet vagy olaszt, hanem azt, a ki ve
lem' a legbensöbb barátság és némi rokonság kö
telékei által van öszszekötve. Ez tőlem, a ki tőle
semmit se remélt, nem is kért, a mesterség minden
titkait nem csak nem titkolta, hanem még önkényt
is felfedezte, és igy véletlenül nyújtotta az alkalom
azt, a mit hajlamom rég óhajtani látszott, és a vizs
gálódásra alkalmas természetemet, szemmel látott
útmutatással feltüzelte. íme tehát, mi módon jutot
tam hozzá, hogy e kitűnő mesterség titkát kikutas
sam és még is tanuljam. Természetes hajlamból tud
niillik és alkalom által, de kivált Fötisztelendö Sta
tikus Uramnak kegyelete által e nyomorult haza
iránt, a ki ez ország java előmozdításában, fentartásában, gyarapításában és megszilárdításában any

EME

nyi éberséget, buzgalmat, hűséget és gondot fejtett
ki, hogy soha se vonta ki magát a legfontosabb
követségek fáradalmai, a leghoszszabb utazások ve
szedelmei alól, hogy az országot a királynak és a
királyt az országnak viszszaadhassa. Egy kissé tá
vol és némileg kitűzött útamból kivitt engem e fe
jedelmi férfi iránt való bámulatom, de istenemre
mondom, lesz még idő és feljö még az a nap, a
mikor nagy főnököm dicsőségét az én hirdetésem
után sok ország megtudja és megérti.

• Az ezután következő 4 fejezetben a kamarai
arany-béváltás módja van leirva.
Itt azt tudjuk meg legelébb is, hogy abban
az időben Erdélyben a nyers aranynyal való ke
reskedés szabad volt; a „cívis“ öszszevásárolta kü
lönösen a kimosott aranyat „a Wolachis“ azután
hamuból készített cupellán ólommal kiégette (in ci
nericio cremabat) és igy vitte a darabokat a kama
rához, béváltás végett, a mely úgy történt; a pró
báló átvevőn az aranyat, minden darabot külön meg
próbált a próbaköven próbatü segítségével, és min
den darabot külön meg is mérlegelt, súlyát és pró
báját beírta a számlakönyvbe (rationarius liber), a
polgárnak pedig adott egy ezédulát, a melyre a béadott arany súlya és próbája fel volt jegyezve, és
ezzel elbocsátotta.
A próba, a mint mondám, próhakövön tűk se
gítségével történt, e tűk pedig úgy voltak készítve,
hogy miudeuiknek a finomsága egy félgrádussal kü
lönbözött’. Úgy látszik, hogy 12 grádnsu aranynál
roszabb nem igen fordult elé, a legfinomabb arany
pedig se volt soha jobb 23‘/2 grádusunál, eszerint
a tűk sorozata finomságra nézve igy állott: 12, 12 '/a>
13, 13'/2, 14, 14 V2 stb__ 21, 21 */2, 22, 22'/2 23,
23 ’/2. Itt aztán megjegyzendő, hogy az ily próba,
a mely csak szemmérték szerint Ítélte meg a béadott arany finomságát, habár nagy gyakorlottság
mellett meglehetősen talált, a mai értelemben vett
pontosságra nem tartott igényt. Ezt magok az ille
tő próbálók is jól tudták, és ezért átalában bé is
volt szokásba véve, hogy félgrádusnál kisebb kü
lönbséget nem vettek számba, például, úgymond
szerzőnk, a béadott arany finomabbnak mutatkozott
valamivel 17 grádusnál, de még sem volt éppen
17'/2 grádusos, a próbáló csak 17 gradusosnak ir
ta. Ez, úgymond, igazságtalanságnak látszhatik, de
a régi szokásnál fogva megtűrik a polgárok, de
nagy menynyiségü aranynál pl. 4 —-5 márkánál, már
anynyit károsodhatik a béadú, hogy inkább enged
egy nehány prmsagiumot a súlyból, mint l/a grádust
a finomságból, a mi egyik félre nézve se tesz nagy
különbséget, mert ha 5 márkából 4 prmsagiumot
levonnak, a polgár nyér 42 garast; de nem teszi
ám hozzá, hogy minden márkán.
A szokás a különböző kamarákban különböző:
Nagybányán, a próbáló átveszi az aranyat, meg
próbálja, megmérlcgeli darabonként, beírja számla
könyvébe és oda adja a ezédulát a béadó polgár
nak, a nélkül hogy megengedné, hogy a polgár a
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próbakövet maga is megnézhesse vagy láthassa, mit és vaktában bízzék hivatalos becsületességökben, s
irt a könyvbe. Szebenben ellenben a próbáló ma a mellett, a mint szerzőnk végmegjegyzése tanúsít
ga nyújtja oda a próbakövet a béadónak, megmu ja, elég gyakran éltek viszsza e bizalommal, a mi
tatja azt is, hogy mit irt a számlakönyvbe, átalá- keserű panaszokra adott okot és alkalmat. Ennek
' bán nem titkolódzik, sőt maga szólítja fel, hogy az volt a természetes következménye, hogy a ki
győződjék meg, mily igazságosan bánnak véle. Ila nek csak módja volt benne, inkább a Szebeni ka
• az arany különböző gradusu sok apró darabból ál marához vitte a maga aranyát, mint a fejedelmi
lott, a beadó.jelenlétében megolvasztották, a meg hez, és innen van az, hogy a Szebeni kamara éven
olvadt tömegből vettek egy próbát és a szerint je ként sokkal nagyobb menynyiségit nemes érczet dol
gyezték bé. Sokszor azonban ily esetben az is tör gozott fel, mint akármelyik fejedelmi kamara. A
tént, hogy az ily apró darabokban beadott nagyobb megmaradt pénzek is bizonyitnak c mellett, mert
meuynyiségnek a próbáját a béadó polgár beleegye a Szebeni veretek sokkal változatosabbak és gyak
zésével csupa szemmérték után határozták meg. Ha rabban fordulnak elő, mint akár a nagybányai, akár
a beadott aranydarabboz salakdarabok voltak ra a kolozsvári pénzverde készítményei.
E fejezetben a szerző denarnyi súlyt is em
gadva, a próbálók egy kis kalapácsosai leütötték
róla, a minek a béadó sokszor ellene mondott, azt lít. Ez a dénár a márkának egy 25f>-od része, tehát
vitatván, hogy ö is úgy vette meg -,,a Wolachis.“ egy pisetum anynyi, mint ö '/3 dénár.
Azt is látjuk, hogy valamint a finomság meg
Szerzünk arra inti a próbálót, hogy e tekintetben
túlbuzgó ne legyen, s csak azokat a salakokat üsse határozásában a félgrádus vagy a pisetum volt a
le, a melyek vastagok, ólmot tartalmaznak, és a ka- határ, a melyen túl nem mentek, úgy a mérlege
lapáesittésrc könynyen lepattannak ; ha pedig úgy lésben a félprmsagium volt a legkisebb tört, a me
látja, hogy az egész nagyon ólmos, egy-egy már lyet még számba vettek. Ha meggondoljuk, hogy a
kából vonjon le egy vagy két pnesagiumot. A mér 23'/a gradusos aranynak egy prmsaginma még ért
legelés épp oly pontosan és lelkiismeretesen történ 1 aranyat és 31'/2 garast (a milyen garas t. i. 72
jék, mint a próbálás, mert a polgár, a mint az Olá ment egy aranyra), tehát a félpnesagium még 513/i
hoktól öszszevásárolja az aranyat sokszor egy do garast, egy félprmsagiumnyi több vagy kevesebb
llárnyi súlynak az árát is megfizetni kénytelen, a inég a legtisztátalanabb nyers aranynál 25 garas
kamaránál pedig egy prmsagium nyolezad- vagy nál valamivel nagyobb nyereséget vagy veszteséget
negyedrészét sem veszik számba, hanem ha a bé- okozhatott akár a kamarának, akár a béadó pol
adott arany félprsesagiumnál valamivel többet nyom, gárnak. E durva mérlegelés annál feltűnőbb, mint
vagy elviheti a polgár a felesleget, vagy pedig még hogy bizonyos, hogy abban az időben tudtak pon
anynyi aranyforgácsot kell, hogy tegyen hozzá, hogy tosabban is mérlegelni, de magyarázatát leli abban
a félpnosagiumot kiüsse. A tapasztalt polgárok ezért a körülményben, hogy a mint szerzőnk előadásából
örökké hoznak is magokkal egy csomó oly apró alább meg fogjuk látni, a tisztviselők nagyobb része
arauyszcmesét, a melyet a hamu cupellából öszsze- csupa empiricus tapasztala^ utján tanult emberekből
szedegettek, és. a melyekkel aztán a súly netaláni állott ki, többnyire oly gyengék voltak a számtan
hiányát igen czélszeriien kipótolhatják. Ez igen ta- ban, hogy az apró és különböző elnevezésű törtek
nuságos fejezetet szerzőnk a következő megjegy kel való számítás nem telt volna ki tölök.
A következő fejezetek a próbálás eljárására
zéssel végzi : „A Szebeniek szokását mindenben kö
veti a Kolozsvári kamara is, vajha tenné hasonló vonatkoznak. Figyelmeztet legelébb is a szerző, hogy
szorgalommal és becsületességgel, bizonyára nem ugyanazon egy darab arany különböző gradust mu
lehetne anynyi panaszt hallani a polgároktól, hogy tat sokszor, ha egyszer egyik, máskor a másik vé
a súly meuynyiségében megcsalták, és Nagyságos git dörzsölik a próbakőhöz, de ugyanaz az egy vé
fejedelmünk se vetné szemére a Kamara főnökei ge is különböző finomságénak látszik a szerint a
mint erősebben vagy gyengébben nyomják a kőhöz,
nek a nyereség csekély voltát.“
Egy nevezetes tény' van felvilágosítva ez egy szélesebb vagy keskenyebb vonalt húznak vele a
szerű elbeszélés által, az t. i., hogy a Szebeni vá kövön; „oh, úgymond, menynyit csalják o módon a
rosi pénzverde, hogy volt képes a mellett, hogy a ravasz aranyváltók a szegény oláhokat, mert azt
királynak a pénzverés szabadalmáért évenként egy vetvén ürügyül, hogy tűiket kímélik, az eladót rá
az akkori időben roppant öszszeget (500 márkát) szedik.“ Ezután utasítást ád, hogy kell a próbakö
fizetett, még a városi .község számára is anynyi vet tisztán tartani és használni.
A negyedik rész 16 dik és utolsó fejezete ar
nyereséget eszközölni, hogy mindent elkövettek e
jog megtartására, és e jog elvétele oly érzékeny ra utasítja a próbálót, hogy a próbálás bevégzése
büntetés lehetett a városra nézve. Megtejti ezt az után az egész beváltott aranymenynyiséget még egy
a körülmény, hogy a Szebeni beváltó hivatalban ud szer mérlegelje meg, aztán adja öszsze gondosan a
variasan bántak a polgárral, a ki aranyát oda vitte, számlakönyvbe beirt tételeket, és vesse öszsze a két
megmutatták neki a próbakövet, a számadó köny öszszeget, hogy ha akár a mérlegelésnél, akár a
vet, a mi reá nézve anynyival kecsegtetőbb volt, feljegyzésben hiba történt, fel lehessen, fedezni. Ne
mennél kevésbbé értett hozzá, holott a királyi vagy vezetes erre a következő megjegyzése : „Az ily hi
fejedelmi kamara tisztviselői valóságos bureaukrati- bát ugyan helyrehozni nem lehet többé, mert a pol
kus dölyffel követelték, hogy a polgár látatlanra gárnak egyszer kiadott ezédulát nem lehet viszsza*
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venni, ha csak nincs egyéb a czédulára Írva, mint
mi a számlakönyvben áll, és a polgár önkényt
mcgvallja, hogy hiba történt. Nincs pedig kétség,
hogy ilyen történhetik különösen ha valami tudat
lan és ostoba Írnokot használnak. Ilyen pedig akadt
már egynéhány a mi időnkben.“ Egyébiránt, azt
mondja, még azért is jó tudni, menynyi az öszszes
inenynyiség, bogy a hozzáadás menynyiségét, meg
lehessen határozni, és az egész öszszegböl ki le
hessen számitni menynyi nyereséget remélhetni
utána.
A következő 4 dik rész részletesen Írja le 24
fejezetben a sajátképpi coementatio eljárását,amely
röviden a következő :
a

Mindenekelőtt a finomítandó aranyat, mihelyt
60 vagy 70 márkányi felgyűlt, megolvasztják, még
pedig egy tégelybe 66 márkánál nem igen tesznek
többet, mert különben bajos- volna vele bánni. Ha
tehát több az arany két vagy három tégelyben is
olvasztanak egyszerre, és ekkor az egyes darabo
kat úgy elegyítik öszsze, hogy minden tégelyben a
lehetőségig egyenlő grádusu arany olvadhasson ösz
sze, azaz, az egyik tégelyben ne legyen finomabb,
mint a másikban. Ha az arany meg van olvadva, a
salakot, a mely felül úszik vas kalánnal leszedik,
és egy edénybe gyűjtik, hogy a netalán hozzája
ragadt aranyforgácsok el ne veszszenek. így meg
tisztulván az arany a legdurvább tisztátalanságoktól, akkora hőséget adnak neki, a míg oly higgá
olvad mint a viz, a minek az a jele, hogy zöldbe
játszó szint vált. Ekkor aztán meritnek belőle egy
keveset és megpróbálják, mekkora finomságú, hogy
a szerint tegyék hozzá az additíot; e darabkát azon
ban, a mely a próbára szolgált gondosan eltcszik.
A finomító aztán viszszavonul, megkésziti titokban
a kellő menynyi- és minőségű additiót, egy vékony
papirosba takarja, hogy segédei ne láthassák mi
van benne, és egyik segédjével leemeltctvén a té
gely fedőjét óvatosan beléereszti a tégelybe, és egy
erre való görbe vassal rögtön felkavarja az egész
tömeget, hogy a belétett anyag minden részecské
vel jól öszszeclegyedjék. Azután ismét befedik a
tégelyt, és még csak addig hagyják a tűzben, a
mig három Miatyánkat egymásután el lehet mon
dani. Ekkor kiveszik a tégelyt, a benne levő meg
olvadt aranyat egy vízzel töltött edénybe töltik, las
san és a vizet folytonosan kavarva. így az arany
ból mind apró szemcse válik, a melyet megszárasztanak, és aztán rétegenként a sóból és téglapnrból
elegyített és aztán megnedvesitett finomító-por' ré
tegei közé raknak e végre egy ügyes ütés által,
meghasitott uj tégelyekbe, úgy, hogy a tégelynek
csak mintegy két ujnyi széle maradjon felül, és úgy
rakják a béfüdött tégelyeket sorban a finomító kemenezébe. A tégelyeket azért hasítják meg előre,
mivel a nedves por gőze a melegben úgy is elhasitná,
de ekkor szerte menne és tartalma szétszóródnék a
kemenezében, igy pedig a már meghasadt tégely
enged a gőz nyomásának a nélkül, hogy szerte
repedne.

A kemenezét, még mielőtt a tégelyeket belé
rakják, béhevitik anynyii;a, hogy belülről egészen a
pirosságig tüzes legyen, miután a tégelyek belé
vannak rakva, a kemencze száját téglával bérakják,
és a tetejében levő nyilast kinyitják, hogy a nedvés porból fejlődő gőz kimehessen, ha aztán ma
gok a tégelyek is a pirosságig megtüzesedtek, c nyí
lást ismét béfödik.
Az 5-dik részben folytatja ez utasításokat 19
fejezetben. Legelőbb is arra' kell vigyázni, hogy a
hőség addig, a mig a tégelyek a kemenezében ál
lanak, folytonosan egyenlőnek maradjon, még pedig
akkorának, hogy a tégelyek mindig egyaránt piros
tüzesek legyenek. Mert ha nagyobb a hőség, az
arany megolvad és az egész munka és költség kár
ba megyen, ha pedig alább hágy, a finomító por
elveszti hatályát és nem nyeri viszsza, ha akár
mekkora tűzet adnának neki. „Ezért, mond, Turzo
János, ama nagy férfiú, a kiről az a hir, hogy ná
lánál eszesebb és értelmesebb bányász nem létezett,
a finomitó-ház boltozatába, a mely felett éppen az
ö hálószobája volt, ablakot csináltatott, hogy még.
sokszor éjfélkor is akár fenyegetéssel, akár Ígéret
tel ösztönözhesse a lomha és álmos segédeket a tűz
szorgalmas őrzésére.“
Ily tűzben hagyják a tégelyeket 24 óráig. Az
után kiszedik,. a tégelyeket belé vetik a nagy tekenőbe és öszszetörik, a porból kimossák az aranyszemcséket., a kimosott iszapot pedig gondosan el
teszik, mert ebben benne van az aranyból kivált
ezüst, a melyet aztán egy más választó műhelyben
ismét kiválasztanak belőle. Az arany szemcséketrnegszárasztják, aztán a nagyjából és aprajából vegye
sen kiszednek egynéhányat, ezeket öszszeolvasztják
és az öszszeolvádt darabot megpróbálják, hogy győ
ződjenek meg, menynyit finomodott az arany ez el
ső műtét által. A mig ez történik, a kemencze szá
ját bérakják és a tüzet folytonosan, ha gyengéb
ben is, fentartják, hogy a kemencze belseje ki ne
hűljön.
Szerzőnk a műtét minden egyes mozzanatának
egv-egy külön fejezetet szentelvén aprólékosan ir
le minden egyes fogást, és a legrészletesebb utasí
tásokba bocsátkozik, a melyekből kitűnik, hogy ö
maga gyakorolta azt a mesterséget, a melyet leir
és tudta minden legkisebb ágát. E részletekre azon
ban itt kiterjedni anynyival feleslegesebb, minthogy
maga a mesterség már rég kiment divatból. Neve
zetes azonban, hogy e rész 18-dik fejezetében em
lítvén a finomitó-porba átszivárgott ezüst kiválasz
tását arról is tesz szót, hogy ez ezüst mindig tar
talmaz egy kevés aranyat, a miről szerinte meg le
het győződni, ha választó vízzel újra kiválasztják, a
mikor aztán minden márkában mintegy 2 prasagiumnyi aranyat lehet találni.
Tudták tehát a régiek a folyadékkal való vá
lasztás módját, de nagyban nem alkalmazták, hi
hetőleg azért, mivel a vegytan akkori állásában az
erre nicgkivántató savanyúk még oly drágák vol
tak, hogy a velők való választás nem fizette volna
ki magát.
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A coementatio azonban a leirt műtét egyszeri
alkalmazásával nem volt bevégezve. Az arany fi
nomodott, azaz tisztult ugyan valamit, de rendesen
nem anynyira, hogy át lehetett volna adni a pénz
verőknek. Ezért ugyanazt a műtétet még egyszer,
sőt legtöbb esetben még harmadszor is ismételni
kellett, a inig a kellő tisztaságot elérték.
Erről beszél szerzőnk munkája .VI. része el
ső fejezetében,, megjegyezvén, bog}' rendesen két
cementatio elég, hivatkozván arra, hogy Huszár Já
nos szebeni polgár és a cementatio régi mestere
ezzel mindig beérte, valamint mások is, a Kolozs
váriak azonban, tán azért, mivel a kemenczéjök uj,
három, sőt négy Ízben is kénytelenek néha e mű
tétet ismételni
A következő két fejezet fejtegeti, mily fon
tos a csillagok állására ügyelni, hogy kedvező csil
lagzatok alatt kezdvén a munkához, a siker bizto
sabb legyen.
A negyedik fejezet arról értesít, hogy szerző
több Ízben próbálván különböző arany pénzeket a
próbaköven, a külföldieket, u. m. az Olaszokat,
Francziákat, Németeket, sőt a Törököket is megle
hetősen egyenlő finomságunknak találta fajonként,
a magyarok ellenben, különösen,*ha különböző ka
marán keltek, mint Körmöezön, Szebeuben vagy
Nagybányán, elütöttek egymástól, „anynyira (úgy
mond) hanyagok a mieink az aranyok kibocsátásá
ban, de mit is mondom hanyagoknak, midőn in
kább eszteleneknek kellene mondanom; miután min
den tudomány nélkül csak úgy találomra csinálnak
mindent.“ — E vádat azonban a gyűjteményeink
ben leledző magyar aranyok nem igazolják, és úgy
látszik, szerzőnk nem volt egészen ment attól a
gyengétől, hogy a maga nagvzolására másokat ki
csinyítsen. Egyébaránt azt hozza fel bizonyságul,
hogy azelőtt 7 évvel az ő jelenlétében a Szebeni
leghíresebb két finomító mester közt. nagy vitatko
zás folyt az arany finomsága felett, mert a próba
kővel és a tűkkel uem voltak képesek megkülön
böztetni, hogy a finomított aranynak megvan é a
kellő gradii8 a vagy sem.
Végre megmondja, hogy a régieknél a finom
ság legfőbb foka 24 gradus volt, 1 tehát egy szikra
ezüst se volt beune, „de a mi kapzsibb korunk,
úgymond, meghagy minden márkában egy prajsagium ezüstöt, hogy ezzel növelje ^nyereséget, ezért,
nálunk a finomság legfelsőbb foka 23 ‘/ 2 grádus, a
mely, ha cl van érve, a munka hé van végezve.
A következő 4. fejezetben utasítást ad egy
nehány külön esetre:
Ha az arany még csak 1 vagy l ' / 2 gradussal különbözik a kellő finomságtól, vagy még hat
óráig kell az egész menynyiséget újból cementálni,
vagy pedig a nagyobb szemcséket választva az egész
menynyiségnek csak egy negyedrészét 24 óráig, és
e tulfinomitott aranyat aztán az egészszel öszszeolvasztani.
Ha az arany felül emelkedett a 23'/2 gradusnyi finomságon, ezüstét kell hozzá tenni. Itt aztán
nagyon terjedelmes utasítást ad arra, hogy mi módon
T
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kell kitudni menynyi ezüstöt kivan a meglevő aranymenynyiség, és hogy kell a hozzá elegyítendő ezüs
töt megtisztítani, hogy se ólom ne legyen beune, a*
mi az aranyat törékenynyé tenné, se réz, a melyet
nem volt szabad az aranyhoz adni. Különben külö
nösen arra kell vigyázni, hogy igen sok ezüst ne
menjen belé, mert könynyen hamisítás gyanúja ér
heti az embert, vagy ha nem is, kénytelen lesz az
egész munkát elöl kezdeni, hogy a felesleges ezüs
töt ismét kivegye. Erre aztán például a következő
esetet beszéli: „Mikor Gyulai János Szebeni pol
gármester halála után, a ki nagyon gazdag és a
fémmivelésben tapasztalt férfiú volt, Jaukó a fino
mító mester coementumot csinált és az aranyot, a
mely vagy hibásan volt elegyítve vagy nem eléggé
finomítva, kiadta volt a pénzverőknek, a kész és
már kivert aranyokat Huszár János és még más
szemes szakértők kifogása következtében nem csak
szégyennel és pironkodással, hanem még 600 ftnyi
kárral is kénytelen volt újra béolvasztani és coementum alá venni.“
Különösen a lelkire köti végre a finomítók
nak, ügyeljenek arra, hogy ha ezerszer fiuomitnak,
mindig egyenlő finomságú aranyat állítsanak elé.
Egy munkájáról is tesz említést, a melyet a
próba-tűk készítéséről irt.
A finomított arany némelykor törékeny. Ezen
a 9. fejezet utasítása szerint úgy kell segitni, hogy
á mikor rud-öntésre megolvasztják, minden már
kára cgy-egy lat sublimált kénesöt kell beleelegyitni.
Az ily módon megtisztított aranyat újból meg
olvasztják, még pedig egy ujdonan uj, száraz és
jó csengésű tégelyben, a mely nem Magyar- vagy
Lengyelországon, hanem Németországon készült, és
anynyira, hogy folyó legyen mint a viz, és aztán
egy arra való vas formában rudakat öntenek belőle,
azért, hogy aztán a pénzverők e rudakat lemezekké
verhessék ki, és pénzpengél^et szabhassanak belőle, j
Az Olaszok okosabban tesznek, mert mindjárt vé- |
kony lemezekbe öntik az aranyat, a mi által a ki
kalapálás munkáját nagy részben megkímélik. E
műtétre a szerző ismét nagyon terjedelmes és ap
rólékos utasítást ád.
Ezután átadják a rudakat a pénzverő mester
nek és ekkor a finomító és a pénzverő mindenik
külön jó l. és pontosan feljegyzi, hány márkát és
praisagiumot adott át az egyik és vett át a másik.
Egyszersmind arra kell ügyelni, hogy a mely súlymérték szerint adták át az aranyat, éppen azzal '!
kell hogy mérje viszsza a pénzverő a vert aranyo- ;
kát (mert ritkán egyenlők a sulymértékek). A hűl- i
ladék forgácsokat papirosba teszi a pénzverő és a
vert aranyokkal együtt adja viszsza a finomítónak,
hogy az átvett sulymenynyiséget tökélyesen viszszamérhesse. Ha hiányzik valami, a fizetéséből té
ríti meg. Ha a forgácsok 10 pnesagiunmál többet
nyomnak, a finomító rögtön rúdba önti ismét és viszszaadja a pénzverőnek kiverés végett, ha keveseb
bet nyomnak, a vert aranyokkal együtt béadják a
kamarásnak és bészámitják a nyereségbe.
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A 7-dik és utolsó rész első fejezete értekezik
kamarás köte'ességeiröl és arról, hogy milyen
embernek kell lennie. A kamarásnak e szerint az
aranybéváltásnál mindig jelen kell lennie, nem csak
azért, hogy a béváltó eljárását ellenőrizze és arra
ügyeljen, hogy hiba ne történjék, a mit egyébaránt,
ha maga Írástudatlan és nem szakértő, a kir. ka
mara Írnoka által is végezhet, hanem azért is, hogy
ha a béadó és próbáló közt a finomságra nézve vi
ta fejlődik, a maga tekintésével közbe járjon. A
kamarás pedig legyen emberséges, udvarias, nyájas
és mindenek felett igazságos, hogy ne anynyira a
gradus lenyomása után a nyereséget szaporitni kí
vánja, mint méltányos igazságtétele által a béadónak javára lenni, de azért még se legyen oly sze
mérmes és bátortalan, hogy csupa lágyszivüséghöl
kárt okozzon azzal, hogy a béadott aranyat maga
sabb gradusunák bévegye. Hasonló szigorral ügyel
jen a mérlegelésre is, no hogy az előzékeny barát
ság vagy a túlságos nyer-vágy egyik vagy másik
felé belévigyc a hibába.
A 2-dik fejezetben el van mondva mi módon
számolnak bé a finomító és a pénzverő a kama
rásnak.
Ez igy történik : Mindketten felmennek egy
szerre számolni a kamara főnökéhez. Legelébb meg
mutatja a pénzverő, hogy az aranyokat helyes súly
ra készítette. E végre megtölti a mérleg egyik ser
penyőjét vert aranyokkal, a másikba pedig egy há
rom márkás súlyt teszen, azután megszámlálja az
aranyokat. Ha éppen 207, helyes súlyúak, ha ke
vesebb, káros a kir. kamarának, ha több, igen könynyük az aranyok és a kereskedők nem fogadják
el. E két utóbbi eset azonban ritkán fordul elé.
A finomító öszszeszámlálja az aranyok egész
öszszegét, aztán külön választja a tökét a kamat
tól, azaz a nyereségtől. 1 1 a a töke ki van véve, a
nyereséget eltcszi a kamarás. A pénzverés huftadékait és a finomító- házban öszszeszedett forgácsokat
a nyereségbe tudják, noha hallotta a szerző, hogy ez
utóbbiakat némelyek zsebre teszik. Egyébaránt a fi
nomító nem csak a nyereség menynyiségérül, hanem
az aranyok jóságáról is köteles számot adni, ne
hogy olyanokat bocsássanak ki, a melyeknek nem
lévén meg a kellő finomsága, hamisaknak tekint
hetnék. Ezért a Szebenick eleitől fogva úgy szok
tak, hogy minden ccmentumból egy minta darabot
elvisznek a tanács ülésbe és ott Ítélik meg, hogy
megvan-é a kellő finomsága, s lehet-é ennél fogva
kibocsátani. Ila nem volt meg, viszszaadják a eementumba, még pedig tetemes kárral, a mint már
fennebb említve volt.
E fejezethez egy úgy látszik későbbi kéz egy
jegyzést csatolt, a mely a könyvbe fűzött külön papirszeletre van irva, és a mely magyarra fordítva
igy szól:
„Némely kamarások többi csalásaihoz inég ezt
is lehet adni. A sok egyes darabban béadott arany
ha utólagosan együtt mcgmérlegelik, súlybeli gya
rapodást szokott mutatni, az arany menynyiségéhez
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képest egy vagy több márkával vagy pnesagiumraal. Ezt az egész gyarapodást a mi kamarásaink
a királyi Felség tetemes kárával magoknak foglal
ták le, és szorgosan számba kérték a finomítótól,
mint ha jogosan őket illetné.“
Itt is bébizonyul, hogy nincs újság, és hogy
a legrégibb időtől fogva a mai napig a kapzsi em
ber mindig talált módot arra, hogy jogtalanul el
sajátított holmijaira, a helyesség látszatát tüntető
jogezimet bitoroljon.
A 3-dik fejezetben el van mondva* mi módon
kell a már kész aranyokat kiosztani.
A ki a számla készítését vállalja magára, mond
szerzőnk, az, a mint az aranybéváltás módjánál le
írtam, szorgalmason öszsze kell hogy Írja egyen
ként valamenynyi béadónak a neveit, mindenikröl
feljegyezvén menynyi súlyú és mily finomságú ara
nyat adott bé. Azután hűségesen oda jegyzi, hány
darab aranyat kap mindenik. Ezt pedig minden ta
nú eltávolítása után vagy egyedül vagy egy nagyon
hű barátjával’együtt számítsa ki, és nem kell akár
kinek, mint a hogy már (rósz szokásból) történni
láttam, a számadást megmutatni. Elég minden egyes
nek az aranyait megszámlálva vagy börzacskókban
vagy fa vagy cseréptálkákban külön elrakni, min
denik mellé egy ezédulát tevén, a melyre fel van
irvá a tulajdonos neve és az öt illető aranyok szá
ma, ha aztán eljö utána egyszerűen ki kell neki ad
ni. Végre arra kell öt szoritni, hogy a kiosztás he
lyéről rögtön távozzék, s ha ezt felszólításra nem
tenné, ki kell kergetni, hogy egymás után jöhesse
nek a többiek is, és hogy kíváncsiságból ott ne
számolgassák, hogy ki menynyit kapott (mert van
nak sokan, a kik nem akarják, hogy más tudja,
menynyit kaptak), és hogy végre ott ne vitatkoz
zék az emberrel minden semmiségért, az az egy íillérnyi különbségért. A béadáskor neki kiadott ezé
dulát pedig a közepéig he kell hasitni, és igy neki
az aranynyal együtt viszszaadni, s e béhasitás azért
történik, hogy a kikapott pénzt ne követelhesse még
egyszer.
Megjegyzi aztán, hogy ha ez eljárást nem kö
vetik pontosan, soha hiba nélkül meg nem történhe
tik a kiosztás, neki van tudomása arról, hogy
egyetlen cementumból ily alkalommal egyszer 90
arany veszett el a kész és kiszámlált öszszegböl.
A következő 4-dik fejezet oly érdekes, hogy
egész terjedelmében ide igfatom.
Mé r t j ö ki e g y e n l ő m á r k a s z á m u t á n
ma j d több, ma j d k e v e s e b b n y e r e s é g . Igen
sokan, a kik a finomítás mesterségét űzik, nem tud
ják és nagyon bámulnak rajta, hogy egyenlő számú
márka arany után majd több, majd kevesebb nye
reség üti ki magát. Csakugyan kemény és bajos
kérdés, a melyről sokat lehet mondani. Mégis a
menynyire eszemmel, szorgalmammal és számítá
sommal fel tudom fogni, nyíltan le fogom írni. — A
kamara nyereségét sokféleképpen lehet gyarapifni
és apasztani. Gyarapodik a próbáló becsületes szor
galma által, először, ha a béadók közül, senkinek
se kedvez, a mikor a béadott aranyat a próbakö-
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vön a tiivcl megpróbálja, nem engedi magát aján
dékokkal megvesztegetni, nem enged a kamarás
nak, ha vagy egy jó embere érdekében szót teszen,
szóval senki rábeszélése által nem engedi magéit a
próbálás helyes Htjából kitéritni, mert ha a helyes
próbálás határán csak félgradussal is túl megyen,
már egynéhány forintnyi kárt okoz a kir. Felség
kamarájának, különösen, ha az öszszeg nagyocska.
Teliéit senki aranyéit, még a legjobb emberiét sem,
ha 17 gradusos, no fogadja el 17 '/a gradusosnak,
és igy a többi gradusoknál is. Az oly aranyat pe
dig merőben viszsza kell utasitni, a mely elébb nem
volt ólommal megtisztítva, sem a hely jósága (mert
vannak Erdélyben helyek, a hol a termés-arany már
23 gradusos), sem az arany szépsége ne vegyen rá
a befogadására, mert sokszor meg van hamisítva.
Ehhez járul, hogy ritkán mutatja megégetés után
ugyanazt a gradust, a melyet elébb mutatott. Már
pedig a mérlegelés által is növekszik a nyereség
öszszege, ha helyes mértékkel mérik meg az arany
egyes darabjait. Láttam én, hogy 80 márka arany,
a melyet különböző béadóktól különböző részletek
ben vettek volt hé, mikor utólagosan együtt megmérlegelték 18 pnosagiummal gyarapodott volt, az
ily gyarapodás azonban sokszor elhull a salakba.
Némelykor gyarapodik az emberek tévedése által
is, de ritkán és kevés helyen. Minden pénzverőnek
t. i. kétféle sulymértéke vagyon, helyesitö t. i. és
vizsgáló. A helycsilöt használja, a mikor kis mér
leggel minden egyes darab aranyat külön helyesit
a kellő súlyra. A vizsgáló pedig az, a raelylyel bi
zonyos számit vert aranyat megvizsgálnak, hogy jól
vannak-é helycsitve, e kétféle mérték az ország min
den kamaráiban egyenlő. Meg is van minden kamaráfiál egy 32 márkát magában foglaló ilyen sulymérték sorozat, ezzel mérik oda. a rudakat a pénz
verő kezébe, ugyanezzel méri viszsza a pénzverő
a kész aranyokat, ezzel veszik bé az aranyat a bé
adóktól. Ua ily mérték nincs, és a finomító polgár
tól kölcsön kért kereskedői sulymértékkel méri oda
az arany-rudakat, a pénzverő aztán ugyanazzal méri
viszsza a vert aranyokat, a márkák számához ké
pest több arany fog kijöni, mint kellene, holott ha
helyes mértéket használtak volna kezdettől fogva, a
márkák száma növekedik vala, nem az aranyoké,
már sokakat láttam ez utón csalódni. Azért ha vagy
egyszer eléfordul az ily gyarapodás, nem kell azt
tüstént valódi nyereségnek venni, mert a mint a sulymérték változik, megváltozik a márkák száma is.
Különböző módját mutattam a nyereség gyarapítá
sának, van azonban még egy, nem kevésbbé alkal
mas mint a többi, de finomabb és az emberi fel
fogástól távolabb eső. Nem minden, bár gyakorlott,
finomító tudja, hogy az aranynak 24 gradusa van,
és hogy minden ily gradus majd 8 , majd 1 2 , majd
ismét 48 részre oszlik, továbbá, hogy minden ily
48-adrész ismét 4 vagy 9 részre oszlik, és hogy
mind ezeknek a részeknek a régiek nem kevés mun
kával neveket adtak. Azonkívül minden gradus két
pnesagiumra oszlik, ez a felosztás pedig oly kö
zönséges és megszokott, hogy honi mestereink ezen
. Mn*. Évk. IV. köt.

kivül mást nem is ismernek, csak hogy a márká
ban van 48 prsesagium és minden pnesagium cgyegy félgradus. De minthogy e közönséges felosztás
szerint készülnek a próbatük is, én is ebből, mint
ismertebb szabályból indulok ki feladatom megol
dásában. Tehát két prsesagium teszen egy gradust
és mindenik c szerint félgradus. A gondos ó-kor
arra tanított, hogy ezek szerint készüljenek a tűk,
a melyek után az arany gradusait megítélhessük,
lehetett volna még mindeniket 2, lehetett volna 4
részre osztani, hogy minden gradusnak lett volna
8 osztálya, s meg is történt ez, csakhogy ez a fel
osztás inkább csak gondolatban van meg, mint kéz
zel foghatókig. Mert miután már igy is nagyon ba
jos e már feltalált tűkkel megkülönböztetni az arany
gradusait, menynyivel lett volna még bajosabb, ha
egy gradus megbecslésére négy vagy nyolez tű vol
na. Sőt éppen a szorgalom még sokkal finomabb
felosztásra vezetett, úgy, hogy a félgradust 24 ka
raira (mert az aranyban kétféle a gradus, t. i. sú
lyéira és színére nézve) merjük osztani, úgy a mér
legelésnél, mint a finomság kővel és tűvel való meg
ítélésénél. A mit tehát a természet megtagadott az
emberi látástól, azt megengedte, hogy szellemi sze
meinkkel észre vehessük. Már most mindjárt vilá
gos lesz, menynyi kárt lehet a kir. kamarának ten
ni, a mérlegelés vagy próbálás helyes útjáról való
legcsekélyebb eltéréssel. Egy egész gradus finom
aranyat a kamaránál 2 aranyra és 61 garasra be
csülnek, tehát fele 1 frt 30*/2 gr., negyede 51‘/4
garas, nyolezada 255/„ gr. Ha tehát akár a mérle
gelésnél akár a próbálásnál valaki a roszabb oldal
felé hajlik, szükségképpen majd kisebb, majd na
gyobb kárt okoz. Egy learat egy egész gradusnak
negyvenuyolczadiésze, és ér a kamaránál 4 V4 ga
rast, ha tehát valakinek kedveznek, majd 1 0 , majd
nyolc*, néha csak egy karatnyi kárt lehet okozni
a kamarának, a mi, ha gyakran történik, bizonyá
ra nem csekély öszszegre rúg, mert már 18 karai
egy aranyat viszen el. Mind ez pedig a bevétel és
mérlegelés, tehát az arany béváltás alkalmával
történik.
A leggyakorlottabb próbálók azt vitatják, hogy
semmiféle gradusu aranyat a hamu-cupellán nem le
het anynyira megtisztítani, hogy minden egyes már
kában egy-egy prmsagiumnyi ólom meg ne marad
jon, a mely aztán az első olvasztás alkalmával el
vész. Ennek szükségképpi következménye, hogy a
béadott és a számlakönyvbe beirt arany súlya a
márkák számához képest megapad (például) Hozott
valaki a kamara főnökének és a próbálónak 48
márka egyenlő vagy különböző gradusu aranyat,
megpróbálják, megmérik, béirják; elbocsátván a ezédulával a béadót, megolvasztják szemcsélés végett,
az olvasztás alatt a benne levő ólom (mert ez a
fém-nem nem állja ki a hoszszas tüzet) részint a
salakba kell hogy menjen, részint füstbe megyen.
Ha tehát minden márkából egy pricsagium elvész,
48 márkából elveszett egy, pedig a polgárnak azért
mégis 48 márka után a beirt gradus aránya sze
rint adják ki az ö aranyait. Valóban tetemes kár,
17
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de azt eleiföl fogva a mai napig vagy nem vették negyvennyolezadrészt meg ismét 4 vagy 8 kisebb
észre, vagy nem figyeltek rá, vagy pedig akarva részre, és mindenik résznek nevet adtak. E felosz
hallgatták el azok, a kik a próbáló mesterség tit tás számokban leírva, a következő számsorozatot
kaiba bé voltak avatva. Azonban a beadásnak ez ad ja : 1 márka = 24 learat = 192? = 288 ? ~
a módja már anynyira szokássá vált, hogy semmi 1152? — 4(>08 ? ~ 9216? Itt szerzőnk két felosz
úton se lehetne eltörölni, sőt könynyebb volna (a tást zavart üszsze, a melyek egyike se nem régibb,
mint mondják) eget és földet öszszehozni, mint vagy se nem újabb a másiknál, mindkettő egyszerre volt
egy polgárt arra bírni, hogy minden márka aranyat divatban, csak hogy az egyik Németországon, a má
egy-egy p;;esagimnnyi levonással adjon át a ka sik pedig Velenczében, és ez utóbbit szerzőnk az
marának vagy a próbálónak. Ezer közül alig akad olasz könyvekben találván, azt hitte, hogy átalános
egy, a ki nem csak nem tudja, de nem is gyanít felosztás, mert az Olasz iró nem beszélvén más már
ja, hogy bizonyos számok öszszepárositása által káról mint a hazájabeüröl, nem tartotta szükséges
gyarapítói lehet a nyereséget, mert ha egy márka nek megmondani, hogy e felosztás csak Velenczé
16 gradusost egy márka 2 0 gradusos aranynyal ösz- ben divatozik. Ugyanis Németországon a köllni arany
szeolvasztanak, e két márka 1 frt 48 garassal nö márka legközönségesebb felosztása szerint 1 márka
veli a nyereséget. Vannak más ily számok is, ezek egyenlő 24 karattal, egy kárát tesz 12 giilnt, tehát:
azonban nem jutnak a vaskalapos mesterek tudo
1 márka = 24 kárát — 288 griin ;
mására. Van még más módja is a nyereség gyara és ez az egyik felosztás, Velenczében pedig a már
pításának vagy apasztásának. A hányszor a finom ka igy oszlik:
aranyat anynyira tisztítják, hogy a tti jóságát fe
1 marco = 8 once = 32 quarti = 192 denari
lülmúlja, mindanynyiszor apad az öszszcs nyereség
‘/ 4 -nyive! stb. Ellenben ha a szokott 23'/s gradus- = 1152 carati — 4608 graui.
nyi finomságon alól marad '/.,-eddcl, a nyereség any- Ebből szerzőnk kiszemelte az 1152 carati-ra való
nyiszor 5 1 garassal gyarapodik, azonban ritkán felosztást, mivel ez éppen 48X24 lévén éppen ta
vernek aranyat 23'/2 gradnson alól, haneha oly ka lált a gradus 43-adrészével, és minthogy a carato
maránál, a hol a főnök nagyon gyáva és a meste nevet ismerte másaimét is, ám megfelejtkezett arról,
rek nem kis szabadságot vesznek magoknak, ám hogy a mit Ő az akkori hibás kiejtés szerint grabár láttam már aranyat, a mely 23 gradnson is alól dusnak irt, annak a valódi becsületes neve kárát,
volt. Még gyarapodik a nyereség, de csakis a nagy és igy egy karatot ismét 48 karaira osztva egy kis
bányai kamuidnál a kővetkező módon. Ila valaki fogalomzavart csinált, ha nem jegyezte meg, hogy
aranyat hoz bé különböző darabokban, ha szinte az egyik német kárát, azaz 24-edrész márka, a má
egyenlő gfadusu is áz arany, a próbáló mindeniket sik pedig velenczci carato, azaz 1152 cdrész már
külön méri, és külön Írja bé a számla könyvbe súly ka, és azzal akart magán segitni, hogy az egyi
és gradus szerint, azután kiszámítja, és a hány ga ket a sulymértékrc, a másikat az arany színére,
ras jö ki minden egyes részlet után, azt folyó pénz tehát a finomságra vonatkoztatta, hihetőleg azért,
zel fizeti, nem aranynyal, mint a hogy a Szebeniek mivel ö ily felosztású sulymértéket nem látott volt
szoktak. Ebből, hiszem, meg lehet érteni, mért tör soha. l’edig mindkettő valóságos sulymérték volt,
ténik, hogy a nyereség néha több, néha keve csak hogy az egyik német, a másik olasz.
sebb, stb.“
3. Azt látjuk, hogy a kamaránál egy gradus
Mind a mellett, liog-y szerzőnk e fejezetben egy
finom,
vagyis helyesebben kifejezve 1 kárát 23'/2
kissé igen is szaporítja a szót, mégis egynéhány
karátos aranynak a becsértéke volt 2 aranyforint
igen nevezetes adatot nyújt benne, névszerint:
1. Hogy már az ö idejében a közhasználatú és 61 garas (a mily garas, a mint már fennebb em
kereskedelmi font különbözött a nemes fémek mér lítem, 72 ment egy arany forintra, vagy 1 db arany
legelésére a pénzverdében és a királyi kamaráknál ra). Ebből kiszámíthatjuk, menynyi volt egy u. n.
használt sulymértéktöl, még pedig úgy, hogy a ke garas az akkori időben. Ugyanis 4 ft 30 kr. pen
reskedelmi font fele nagyobb volt, mint az arany gő pénzre tevén az arany értékét, a garas 33/»
márka, mert ha az igaz súlyra helyesitett kész ara pengő krajezárra ütné ki magát, de ez az arány
nyokat kereskedelmi sulylyal mérték, egy kereske azért nem helyes, mert még akkor az arany más
delmi félfontra több darab arany ment, mint cg}- arányban állott az ezüsthez. Az igazi számítás ez:
arany márkára. Felette sajnos, bogy szerzőnk, a ki az akkori időben már szokásban volt a magyar
itt szembetünöleg tapasztalásból beszél, nem mond forint is, a mely 2 0 garas volt, egy garas pedig
ja meg, hogy hát hány arany ment egy ke.cske- volt 5 dénár, tehát a valódi arány ez volt:
delrai félfontra, mert legalább megtudhattuk volna
1 arany forint — 3:i/s magyar forint = 72
ez adatból, hogy vájjon a kereskedésben akkor a garas = 360 dénár oly ezüst dénárt értve, a mi
Bécsi font volt-é divatban, vagy másféle, a mire lyet még Zápolya János is veretett.
egyébaránt tudtomra még eddig nincs semmi biz
Ugyanis kétséget nem szenved, hogy eredeti
fos adatunk.
2. A szerző a márka felosztásáról beszélvén, leg a magyar arany forint 1 0 0 ezüst dénárt ért,
azt mondja, hogy a régiek a 24 gradus mindeni- azonban már Mátyás korából bírunk egy rendele
két, majd 8 , majd 12, majd 43 részre osztották, a tét 1462-ből, a mely az aranyat 300 dénárra teszi,
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rointhogy az arany pénz megtartotta volt eredeti
súlyát és finomságát, holott az ezüst dénárok súly
ban és finomságban egyaránt hanyatlottak. II. La
jos alatt még inkább megromolván az ezüst pénz,
egy arany értéke 300 dénárra emelkedett, és ez
értékben megmaradt 1792-ig, a mikor 4 írt lett.
Már pedig megszokott dolog lévén, hogy 100 dé
nár egy forintot teszen, kétféle forint keletkezett,
az egyik volt az arany forint, a melyet 72 garas
sal vagy 300 dénárral váltottak, a másik volt a
magyar forint, a mely mindig 1 0 0 denarosnak ma
radt, és a melyből, miután az Osztrák-ház trónra
jutása után Magyarbonban is kezdett a krajezár for
galomba jöni és a krajezár értékét 2 dénárra szab
ták meg, lett a néhutt még ma is szokásos 50 kros
magyar forint.

A 6 -dik fejezet megmondja menynyi nyere
sége van a kamarának minden márka finom, azaz
2 3 '/2 karátos arany után. Minden márka finom
aranyból, a mint már fennebb is érintve volt, G9
db aranyat vertek, de a béadó félnek csak 64 ara
nyat és 54 garast adtak érte, e szerint megmaradt
a kamarának 4 aranya és 18 garasa.

4. A mi a szerző elmélkedését az aranyban
megmaradt ólomról illeti, az oly elmefuttatás, a
melylyel maga magával jő ellenkezésbe, mert más
helyit ő maga figyelmeztet, hogy bár mi csekély
ólomtartalom színtelenné teszi az aranyat. Ha te
hát az arany szinteleusége következtében a próba
köven megmutatta, hogy egy prwsagiumnyi ólmot
tartalmaz, a próbáló úgy is félgraJussal roszabbnak jegyezte bé, és igy megvolt a kellő levouás;
ha míg azonkívül a súlyból is vontak volna le,
kétszeres levonás történt volna egy hibáért, és hogy
ezt a felek nem akarták tűrni, igen természetes.

Mi volt az oka annak, hogy ezt a 48 garast
az öszszes nyereségből külön kiszakaszolták, azt
bajos megmondani; anynyi látni való, hogy min
den pisctuinru egy garas esik belőle, de különben
akár a márkából valósággal kivert 69 aranyat,
akár a polgárnak kiadott 647» aranyat akár a
becsértékül megállított 6 8 ' / 3 aranyat vegyük ala
pul, e 48 garas vagy '% arany nem áll hozzá ki
mérhető arányban. A legvalószínűbb az, hogy az
aranynak akkori aránya szerint az ezlistbez, 231/2
kárát tiszta arany valósággal nem ért többet, mint
6 8 7 a aranyat, de m'u án 60-et vertek
belőle, az
egyes darab aranyat valamivel drágábban adták ki,
mint a hogy bel-értéke szerint kellett volna, és
ezért volt valamivel több nyereség, mint az a 3r/ n
arany, a mely minden márka után kellett volna,
hogy maradjon a kamarának. Erre az is látszik
mutatni, hogy némely kamaránál ezt a külön nye
reséget nagy titokbau tartották.

A 7-dik fejezet aztán arról értesít, hogy ezt a
megmaradt nyereséget két felé osztották, és volta
képpen igy számítottak:

Egy márka finom arany ér a kamaránál 64
Í 4: 54 grs., de a kamarában 6 8 íjrj: 24 garasra
becsülik, e szerint a nyereség 3 :j^r 42 garas, minthogy pedig mégis 69 aranyat vernek belőle, még
azonfelül van 48 garas külön nyereség, az elsüt
Garas, az igaz, sokféle volt, volt 0 dená- tiszta nyereségnek (lucruru camcne) nevezték, az
ros, 9 denáros, 5 denáros, széles és kicsiny, egész utóbbit maradéknak (residuum) vagy rendkívüli nye
és fél s több másféle, itt azonban csak 5 denáros- reségnek (lucrum extra radonéin) és erről külön ro
ról lehet szó.
vatban számoltak.

5. Hogy bizonyos számok párositása által a
nyereség gyarapodnék, azt nem lehet érteni. Hi
hetőleg olvasott valamit a szerző egy olasz mun
kában arról, hogy ily párosítás által oly gradusu
aranyat lehet előállítani, a mely a Cíeraentatioban
konynyebben tisztul, és a nyereséget az által gya
rapítja, hogy kevesebb költséget okoz a finomítá
sa, és ezt aztán félre értette. Mert akárhogy ele
gyítik az aranyat, egy pisetum finom arany nem
adott se többet, se kevesebbet, mint 1 "“ /« aranyat,
és ennél se többet, se kevesebbet sem számítottak
érte, ba az arany 1G, 18, vagy 20 gradusos volt.
Már pedig egy márka 1G gradusos és egy márka
2 0 gradusos arany öszszeolvasztva ad 2 márka 18
gradusos aranyat, és akár külön véve, akár együtt,
akár öszszeelegyitve c két márka mindig csak 72
pisetum tiszta aranyat foglal magában.
A következő további megjegyzéseire nincs mit
mondani, mert az magára világos.
Az 5-dik fejezetben hoszsznsan elmélkedik
arról, hogy miért jó az első olvasztás próbáját meg
tartani, ez elmélkedés azonban oly meddő, hogy
semmit sem veszt vele az olvasó, ba csak anynyit
mondunk róla, hogy a végin semmi egyebet nem
tud mondani, mintiiogy e próba után hozzávetőleg
előre ki lehet számitui a nyereséget.

Még két fejezet van hátra, a mely a finomiló-porban a finomítás után megmaradt ezüst, és
az ebben még megmaradt kevés arany kiválasztá
sáról beszél, a nélkül azonban, hogy e kiválasz
tás módját ismertetné. Ebből csak anynyit tanu
lunk, hogy átalábaa azt hitték, hogy mind az, a mi
a beadott tisztátalan aranyban nem tiszta arany,
az mind ezüst, és hogy e szerint arra számítottak,
hogy a menynyit a finomítás alatt az arany súlya
apadott, éppen anynyi ezüstöt kell hogy kapjanak
ki a kimosottt finomító porból, a mely számítás
természetesen csaknem mindig csalt. így panaszkodik a szerző, hogy a kolozsvári első cementuiu
iszapjából, a melyből pontos számítás szerint legalább 1 0 0 márka ezüstöt vártak, nem jött ki
több 55 márkánál. Végre még azt tanuljuk, hogy
minden márka ily ezüstből, átlagosan véve, választó vízzel még két arany értékű aranyat lehe
tett kapni.
*
__________________________________________ —

!
j

i
j

A

-©<

130

<>v

EME

Feltűnő, hogy szerzőnk, a ki az effélében lődnek, fognak benne kapni anynyi becses adatot,
nagyon lelkiismeretes, nem mond semmit arról, hogy fáradságomat nem fogják haszontalannak
hogy ez az ezüst, a melyből a béadó felek nem Ítélni. Csak azt kívánom még megjegyezni, hogy
kaptak viszsza semmit, hasonlóképpen gyarapította a régi magyar sulymértékről irt értekezésem ki
dolgozásában ez adatokból már cgyet-mást felhasz
a kamara nyereségét.
náltam, a minek a forrását csak most nyújthatom
És igy végére értem e becses kézirat ismer át az olvasónak.
tetésének. Remélem, hogy azok, a kik a hazai
fémmivelés és pénzverés történelme iránt érdek

;
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der im IV. Ilde der Annalen des siebenbíirgisclien Museums
erschienenen Abhandlungen.

an

JO SE F v. F B A N Z E N A U ,
(Évkönyv. IV. pag. 1 — 17.)

Ritter des k. k. Franz Josef Ordens, k. k. Bergrath, gründenden Mitglicde des siehenhürgischcn
Museums Vereins, ordentlichen Mitglicde der k. k. zoologischen botanischen Gesellschaft in Wien;
der königl. naturforschenden Gesellschaft in Pestli, so wie des sicbenbürgisehen Vereines für
Naturwissenschaften in Hermannstadt, geh. zu Nagyág, am. 4. März 1802; gest. als k. k. Berg
rath zu Klausenburg an 14. Febr. 1862.

In der öffentlicher Sitzung am 11-ten april 1866.
vorgetragen von

OTTO HERMÁN,
K onservator am siebenb. L andes Museum.

Die auf die Lebcnsgescbichte dieses verdien
ten Entomologen bezüglichen Daten sind dem, im
XIII ten Jahrgange (1862) der Verhandlungen und
Mittheilungen des siebenbürg Vereines für Natur
wissenschaften in Hermannstadt erschienenen Nek
rologe entnommen.
In vorliegender Erinnerungsrede wird Franzenauals bahnbrechender, siebenbürgischer Entomologe
gewürdiget. Es wird gezeigt, wie er trotz eines
sehr schwierigen Amtes und als Autodidakt einen
hierlands gänzlich vernachläszigten Zweig der Zoolo
gie, nämlich: die Lepidopteren, höchst gründlich
erforschte, wobei nur zu bedauern bleibt, dasz sei
ne Forschungen, in Folge seiner amtlichen Stellung
nur einem kleinen Kreise des Landes zu Gute
kommen.
Als ein Hauptverdienst, welches den Fleisz,
Eifer, die wissenschaftliche Befähigung und Aus

dauer Franzenau’s am besten charakterisiert, wird
hervorgehen: dasz der Beginn seiner entomologisehen
Thätigkeit in eine Periode fällt, in welcher die na
turwissenschaftliche Tbätigkeit des Landes durch
miszliche politische Verhilltnisze ganz aufgehoben
war und keine Institution bestand, welche die Kräf
te vereinen, ermuntern und unterstützen konnte.—
Nicht minder wird hervorgehoben, dasz Franzenau
viele, ihm untergeordnete Bergschüler für sein Lieb
lingsstudium zu begeistern verstand und auf diese
Weise eine tüchtige entomologische Generation
schuf, welche ihn erfolgreich unterstützte. Er ist
eudlich der Entdecker der von Kindermann beschrie
benen Agrotis (Ainphipyra) Nagyageusis, so wie
vieler schöner Varietätan.
Der Erinncrugsrede ist der methodische Ka
talog der sibenbürgischen Lepidopteren beigegeben,
so wie sich derselbe zum Theile aus Franzenau’s

-«>
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Publikationen (I, II, VII und X Jahrgang der Verb,
und Mittheilungen des siebenbttrg: Vereines für
Nat. Wissenschaften in Hermannstadt), zum Tbeile
aus seiner, in den Besitz des siebenbllrgischen Bau
des-Museums in Klansenburg übergangenen, ausge
zeichneten Sammlung ergibt. Die Zusammenstellung
geschah nach Dr. Ileydenreich’s: Catalogus methodicus vom Jahre 1851.
Die Sammlung umfaszt 2347 Arten und Ab
arten, wovon 1047 auf Siebenbürgen entfallen, die
librigcu hingegen der europäischen Fauna angehö
ren und meistens im Tauschverkehre erworben
wurden.
Auszerdem enthält die Sammlung eine grosze
Anzahl solcher Arten, deren Fundort unbekannt ist,
und welche daher eben so gut aus Siebenbürgen,
als auch aus anderen europäischen Ländern stam
men können.
Leider finden sich keine Anhaltspunkte, um
dieses schöne aber stumme Materiale zoogeografisch
verwerthen zu können. Die Schuld liegt nicht in
Franzenau, da er erwiesenermaszen seine Korres
pondenzen sorglich aufbewahrte und pünktliche
Journale führte. Aber alle diese werthvollen Be
helfe verfielen nach seinem Tode einem herostratischen Verfahren und sind verloren, was um so
mehr zu bedauern ist als sich Franzenau in den
letzten Lebensjahren entschieden den Mikrolepidop-
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teren zuwandte, welche er früher minder berück
sichtigte, und seit 1859 auch keine Publikation
mehr erschien, somit die Resultate von zwei Jah
ren unbekannt bleiben müssen, weil die Zettel der '
Sammlung keine Anhaltspunkte biethen.
Iu den einleitenden Worten zum Kataloge
wird hervorgehoben, dasz wohl eine Möglichkeit
vorhanden ist; diesen Verlust wenigstenstheilweise
gut zu machen, nachdem Herr Kaspar Pittner, ein
Schüler Franzenau’s, der die Sammlung gut kennt,
mit seinem Gedächtnisse so mancher stummen Art
zur Rede verhelfen könnte; leider aber, scheint die
ser Herr in der Art befangen zu zein, dass er
Personen mit der Sache verwechselt and folglich
weder durch Gründe, noch durch Bitten, noch durch
ein Gefühl von Pietät für seinen dahingeschiedenen
Meister und am wenigsten durch die Erkenntnisz
der Pflicht eines jeden Wissenschaftlichen Mannes
der Wissenschaft gegenüber — zu bestimmen ist,
Beinen unbegreiflichen negativen Standpunkt zu
verlassen.
Erklärung der im Cataloge vorkommenden
ungarischen Bezeichnungen:
Ng. és k. — Nagyág (Eergort) und Umgebung.
Kolozsvár ~ Klausenburg.
Szeben
= Hermannstadt.
Die übrigen Orte haben entweder keine, oder
nicht kurrente deutsche Namen.

DAS SLAWISCHE ELEME? IX OER RlAilMCSIIEN
oder walachiselien Sprache.
besprochen von

WILHELM SCHMIDT.
Prof. am. k k. Gym. zu Hermannstadt.
„Die Rumunen, wie sie sich ursprünglich und
einheimisch naunten ') oder — wie sie von den be
nachbarten ftlaven genannt wurden, *i2) die Wala
chen 3) mögen bei der dieszfalls ftir sie sprechenden
alten Ansicht, 4) immerhin für das eigene, reine
Römerthum plaidiren, jedenfalls wird gerade diese
Abstammung eine unbegründete Meinung und das
Volk selbst — wie Niebuhr vor mehr als dreiszig
Jahren sagte 5) — ein „ethnographisches Räthsel“
bleiben.
•) Cf. K opitar kl. Schrifteu I. p. 239.
i) Safarik Staroz. p. 198.
;i) Ibid. will Safarik das „ l a c h “ als slavischen Ans
gang erklären, w ährend er m ir keltisch erscheint, eine Ansicht,
welche durch Erseh und G ruher — Eucyklop. II. Sect. 18. 19,
bostättigt wird. Cf. Nestor XIX.
1) E ntrop. V III. 2. und VIII. 6. Cinnam us 260.
5) V orträge über alt. Qesch. III. PI 8. Berlin 1851. 8Cf. die Vorrede in S tritter ad walachica. II. 893.

Und dennoch zählt es nach einer allgemeinen
gewöhnlichen Schätzung °) in dem südlichen Douaugehiete und in dessen Hiuterlande . .
5 0 0 ,0 0 *>.
in der W a l a c h e i ............................... 2.600,000.
in der M o ld a u ..........................................1.400,000.
und in den Ländern des österreichischen
2.600,000.
K ro n e .........................................
Seelen, somit eine Population von . 7.100,000.
Köpfen und ist namentlich bezüglich seiner Sprache
noch immer nicht jener eingehenden Aufmerksam
keit gewürdigt worden, die es in so hohem Grade
zu beanspruchen vollkommen berechtigt ist.
°J Ich folge hier den Angaben von Ami Bona in Turqnie
II. 24 und je n e r von Hahn in dessen albanes: Studien. Wien
1853. 8 mnj p. 34; bemerke aber, dasz Safarik in seinem
SlovanBki Narodopis P rag. 1849. 8. p. 119, die Gesammtzahl
der W alacheti auf 6.676,000 Seelen setze.
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Hierauf führt der Verf. die vor ihm von An
dern (K. S c h ü l l e r , Sa f f a r i k , Mi k l o s i c h )
versuchten Nachweisungen Uber das slavische Ele
ment in der Rumunischen Srache an, die alle da
bin auslauten, dass dasselbe „in der walachischen
Sprache in einer starken Misehuug sich geltend
mache“.
Für diese Wahrheit würde selbst bei dem
gänzlichen Abgänge einer durch slavische Sprachkcnntnis geleiteten speziellen Untersuchung schon der
dreifache Umstand sprechen müssen, dasz erstens
nach dem Zeugnisse der Alten ’) ein sehr frühes
IlerUberflutcn slavischer Volkswellen nach dem ehe
maligen Dakien erweisbar ist; dasz zweitens viel
fach in Evidenz zu bringen versucht wurde, die
illyrisch -slavonische sei von den alten Thraken,
Makedoniern, Illyriern, Skythen, Geten, und Daken,
so wie von den Sarmaten fi) und noch manchen an
deren Völkern der alten Welt gesprochen worden
9) und dasz schlieszlich drittens, die slavische Volks
welle bis zu ihrem endlichen Verrinnen, 10) wohl
schon deszhalb keineswegs als eine blosz vorüber
gehende Erscheinung beurtheilt werden darf, weil
das slavische Sprachelement im Rumunischen oder
Walachischen so groszartig zur Geltung gelangen
konnte.
„Hiemit will aber durchaus nicht gesagt sein,
dasz jede oder selbst überhaupt irgend eine bestirn
te Spur eines slawischen Wortstammes in der ru
munischen oder walachischen Sprache, bis auf je
ne Zeiten des grauen Alterthumes sich müsse oder
Uberhaupt könne zurückfiihren lassen, in welchem nach
Kopitar’s Ansicht mit dem Erscheinen der römi
schen Kolonisten unter der getodakisch - slavischen
Bevölkerung von Daken, wo auch Kelten siedelten,
die rumunische oder walachische Sprache entstand.
Im Gegentheilc, es findet der von historischer
Kenntnisz gehobene Sprachforscher Gelegenheit ge
nug, dem Abklatsche des von weit späteren poli
tischen Verhältnissen geübten Rückschlages auch in
der Sprache selbst zu begegnen. Zugleich wird ihm
aber auch noch die weitere Wahrnehmung offen
entgegentreten, dasz der Ausspruch J. K. Schüllers:
12) „in dem rumunischen Sprachidiome stehe man
ches Wort einsam und ohne Verwandte da, wie
ein verwaister Fremdling, und Stammgenossen von
uns begehrend,“ eben durch die evidente Hinwei
sung auf die slavische Sprachwurzel in seiner Aus
dehnung groszartig beschränkt erscheine.“
’) Cf. meinen Aufsatz über das erste Erscheinen der
Slaven unter den Geten und Daken in No. 1. der Transilvania Nene Folge. It. Bd. 1862.
’ ) Dobruwsky Slovunka p. 121 meint, es sei noch nieht
erwiesen, dasz die Sauromaten der Griechen Slaven gewe
sen sind, dem aber Nicbuhr widerspricht, welcher in seinen
Vorträgen über alte Gesch. (Tom. I. p. 194) die Sarmaten ge
radezu „als sicher und wohlbewährt“ zu Slaven macht.
9) Cf. M. Appendini de pracstaut. & vetust ling. illyr.
Ragusa 1806.
,0) Cf. Safarik slav. Altthmr. II. 2( 5 über die Walachisiruug der Slaven.
1') loh verweile auf die Wiener Jahrbücher No. 46. 86.
n ) Ibid. p. 78.
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Nun folgt ein Wortverzeichniss, in welchem
das slavische Element unter folgenden Rubriken
angeführt wird.
I. Begriffe, die in Haus und Hof wurzeln.
II. Wörter für Dinge in Feld und Flur und
für die Thierwelt.
III. Bezeichnungen von Witterungsverhältnis
sen udgl.
IV. Eigenschaftsbenennungen.
V. Standesangaben und damit Verbundenes.
VI. Thätigkeits und Zustandsbegriffe.
VII. Namen von Höhen, Flüssen udgl.
VIII. Abstrakta.
Das im ungarischen Text nachzusehende Ver
zeichnis« wird von Verfasser nur folgenden allge
meinen Bemerkungen begleitet
„Eben weil keine Sprache der Welt dem Einflusze ihrer Nachbaren auf die Dauer zu wider
stehen vermag und weil selbst die chinesische Mau
er die Bewohner des Reiches der Mitte von einer
Sprachkorruption nicht bewahren konnte; dürfte es
von Interesse sein, den Versuch zu wagen, ob sich
nicht etwa die Zeit nachweisen lasse, wann oder
innerhalb welcher der Eiuflusz gerade des slawischen
Sprachelememes im Rumunischen oder Walachischen
sich konnte geltend gemacht haben.
„Die alten Slaven des ehemaligen Dakiens,
von denen — die noch später genanten Jäzygen 13*)
etwa ausgenommen — nicht einmahl die Namen sich
erkennen lassen; u) mögen immerhin spurlos ver
schwunden sein. Nach dem w'clterschüttcrnden Falle
der Hunnen und Römer aber—ich meine jener von
Ostrom — finden wir das Übergewicht der Geschich
te des europäischen Kontinentes nichts desto we
niger neben den Germanen auch den Slaven wie
der zu Theil geworden. Vom dritten bis zum sieben
ten nachchristlichen Jahrhunderte hatte sich ihr
Zug von Norden nach Süden und Südosten nach
Moesien, Illyrien, Ungarn, Böhmen, u. s. w. aus
gebreitet; 15) sie trieben friedliche Künste, hatten
Siidte gegründet, waren Handwerker und Kauf
leute oder bauten friedliebend das Feld. Nur in
dem ehemaligen Dakien, in der Moldau und Wa
lachei, ferner in Siebenbürgen, vermischte sich die
durch unausgesetzte Angriffe der Bulgaren, Magya
ren, Petschenegen und Rumunen geschwächte sla
wische Bevölkerung — obwohl sie in der Walachei
erst im dreizehnten Jahrhunderte vollständig verschvindet — bereits zu Ende des fünften und in
der ersten Hälfte des sechsten Jahrhundertes mit
den in den Gebirgen verborgenen Rumunen oder
Walachen. ,0)
„Wenn gleich daher unter diesen Umstünden
ein Beeinflusztwerden des Rumunischen oder Wa
lachischen von dem Slavischen immerhin wird mtts13, Cf. Schlözer’s Ausgabe Nastors. II. p. 76 und 97.
Jazlk ist slawisch — Zunge, Sprache.
M; Safarik »lav Alterthmr. II. p. 202.
irV Ibid. II. 6.
“ j Ibid. II. 199.
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sen zngegeben werden; und wenn namentlich die 2S) für die rege Kultur der eigenen Sprache ge
Slaviscben Berg - Fluss - und Flur-Benennungen, wonnen, konnte es nicht fehlen, dasz der Einflusz
deren Zahl in der verliegenden Abhandlung durchaus des ¡Siavischen — namentlich zu Cyrillus Zeiten, *°)
nicht abgescbloszen ist und insbesondere in dom sich geltend gemacht habe. Regal, n ja doch die
südöstlichen Theile von Siebenbürgen gehäuft er Littcratur dieser Sprache bereits in der zweiten
scheint—wenn nicht schon in frühere, so doch in die Hälfte des nennten Jahrhundertes -,i1) durch die Mitar
se Tage zu versetzen wären: tritt dieses Becinfluszt- beiter und Nachfolger Cyrills und Metbods und
werden dennoch mit jenem Zeitpunkte in den un- werden ja doch unter deu siavischen Schriftstellern
bezweifclten historischen Vordergrund, den uns Sa- zwischen 892 und 927, die Bischöfe Johann, Cle
farik andeutet, indem er sagt: PDie Sprache und mens und Constantin, der Knez Gregor und der
Geschichte der Walachen hänge mit der siavischen Mönch Theodor Doks oder Dukaow noch heutzuta
namentlich altbulgarisckcn eng zusammen n) und ge mit Ehren genannt. Seiht der Car Simeon, der
trägt, mit siavischen Wörtern angefüllt, deutliche Sohn des erstgetauften Michael Boris war ein ge
Kennzeichen der transdanubianischen Slaven an lehrter Herr, lichte die Wissenschaften und übersetzte
sich. 5R)
aus dem Griechischen. ,,iS)
Nach Schlözer’s Ausspruch aber ist das AltInsbesondere darf es uns nicht befremden,
slavische nicht nur bulgarischer Dialekt lö) und wenn bei der dazumal obschwebenden Furcht des rö
die Mutter der siavischen Sprachen; w) sondern mischen Stuhles vor einem Abfälle der siavischen
wird zu des, wegen seines Talentes und wegen Bevölkerung, :ia) der lateinische Ritus und die la
seiner Gelehrsamkeit mit dem Namen des Philoso teinische Sprache aus den Kirchen der Slaven im
phen belegten, frommen und beredten und schon im mer mehr und mehr verschwanden und die natio
Calendario des Evangeliums von Ostromir als nale Sprache Platz griff, was bei der Einflussnah
Heiliger bezeichneten Slavenapostels Cyrillus Zeiten, me auf die Bumunische oder Walachische massge
als Volkssprache genannt.21)
bend dahin wirkte, dasz wir in der Letzteren einer
In dem frühen Besitze des glagolitischen Al Menge slavischer Ausdrücke für liturgische Gegen
phabetes, **) dessen hohes Alterthuin durch zahl stände und Handlungen begegnen Dasz einzelne
reiche Sagen und Legenden 23), so wie durch sein Bezeichnungen, wie cerkiew, cerkwa die Kirche,
ehrwürdiges, hieroglyphischcs Aussehen einerseits post Fasten, udgl. nach Kopitar 3U) und Grimm 31)
sehr wahrscheinlich gemacht, anderseits von Kopi- auf deutsche Wörter sollten zurllckgcfiihrt werden,
tar entschieden verfochten wird 24); durch das von vermag den Bestand der wahrgenommenen ThatCyrillus auf griechischer Basis in sechs und vierzig sache nicht zu schwächen, welche mit der Einfüh
Buchstaben oder Zeichen den siavischen Sprach- rung des Christentiiums in dem Lande der Rumubedürfnissen scharfsinnig angepaszte, sogenannte Cy nen oder Walachen — um 950 — 32) zur Geltung
rillische Alphabet bereichert; schlieszlich endlich gelangte.
durch die, von diesem Wohlthäter des Menschenge
Geichartig würde sich aus der späteren Zeit
schlechtes eingeleitete und von seinem Bruder Me des olitischen Miteinandergehens Polens und der
thodius fortgeführte Ucbersetzung der heiligen Schrift Moldau und Walachei, ein ähnliches Einbürgcrn
slavisher Wörter im Rumunischen nachweisen
'■) Ibid. II. 216.
lassen.“
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'“) Ibid. II. 205.
,9) Cf. Nördl. Gesch. p. 803.
Nestor I. p. 46.
21) Dieses in der kaiserlichen Bibliothek zu St. Peters
burg aufbewahrte Evangelium (1066,) war zum häuslichen Ge
brauche des Posodnik (Bürgermeister, Maire) von Nowgorod,
Namens Ostromir, eines nahen Verwandten des Groszherzogs
von Izjaslav bestimmt und ist das früheste Denkmal der altslavischen Kirchensprache, so wie nach des russischen Gelehr
ten Wostokotf Ansicht die dritte oder vielleicht die vierte Ab
schrift von Cyrills eigener Uebersetzung. Auszüge daraus fin
den sich in P. von Köppens Sammlung: Sobranie Slovenskieh
Panyatnikov. Petersburg 1827. Cf. Dobrowszky Slavin Prag
1834 ed. ITanka.
ri) Die Meinung, dasz dieses Alphabet von Cyrillus er
funden und nach und nach in das später sogenannte cyrillische
sei umgewandelt worden, kann schon darum in einigen Zwei
fel gezogen werden, weil keine Sehreibform innerhalb eines
oder zweier Jahrhunderte sich derart veränderen könnte und
weil nicht zu übersehen kommt, dasz in einigen Codicibus manuscriptis jener Zeit, beide Alphabete gemischt oder vielmehr
abwechselnd gebraucht srscheinen.
33) Ct. Taloj: Uebersichtliches Handbuch einer Geschichte
der slav. Spr. I.eipzig 1852. 8. p. 81— 32. Es ist übrigens all
gemein bekannt, dasz der Name Taloj ein Pseudonym der an
Dr. Robinson verbeuratheten Tochter des gewesenen Staats-Ratlies von Jacob in Halle sei.
S4) Glagolita Clociauus. W ien 1836.
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35) H ierüber; so wie über Cyrill und Metliod überhaupt
Cf. V ita Cnnstantini (Cyrill) von einem Zeitgenessen in Bollund.
m. Mart. T. II. p. 19. Presbyter! Diocleates (um 11G1J regnum
Slavorum cap. 8. Sg. in Scliw andtner SS. rer. Ilung. T. III. p.
474 S g ; Ginzel Gesell. der Slaven-Apostel Cyrill und Method
und der slav. L iturgie L eitineriz 18S7. 8 . so wie das von
Dobrowszky im Ja h re 1823. 8. erschienene W e rk : „Cyrill
und Method.“ Doch bedarf die Geschichte dieser beiden Slavenapostel deshalb einer neuen Durchforschung, weil Safarik in
einer Sammlung slavischer Sprachdenkm äler (Tam atki Drewniho Pisemnictvi Tihoslovanuv P ra g 1851) eine altserbische L e
gende von C onstantia und eine altrussische von Methodius bekannt
machte, welche unbezweifelt von einem alten Urtexte herstam m en.
36) E r starb am 13-tcn Febr. 808 zu Rom. Seine F e ier fällt
nach dem oström ischen K alender auf deu 14-ten F ebruar.
” ) K opitar. W iener Jahrbücher N. 46. 85.
**) Safarik Slovensk. Narodopis p. 37.
Cf. des Papstes Johann VIII. Epis. 195. ad Method.
Archiep. Pannoniens, a. 879. Mansi XV II. 182. 183. und ibid.
132; so wie Glagolitica P ra g 1832. 2 Aufl.
30) Jahrbücher der Literat. W ien 1822. Bd. XVII.
3 ') Cf. dessen Vorrede zur Uebersetzung der serbischen
Gram m at. von W uk Steplmnovich.
31) Düm m ler Piligrim von P assau und das Erzbisthum
L orch. Leipzig 1864. 8. p. 34.
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Nach der Vorlesung obiger Abhandlung in
der am 5 ten März 18G2. abgcbaltenen Versammlung
der Hermannstädter Mitglieder des Vereins liir siebcnhürgische Landeskunde wurde von rumänischer
Seite die Bemerkung laut, der Verfasser hätte die
der rum. Sprache zu Grunde liegenden lateini
schen Elemente verkannt. Dazu, dass heut zu Ta
ge sehr vieles von dem slavischen Elemente durch
die neoteren Bestrebungen der Gelehrten aus der
walachisclien Sprache ausgemerzt worden sei. Die
se Einwendungen weist der Verf. in folgenden
zwei Punkten ab.
„Erstens, dasz ich die gewaltsame Vindizirung
lateinischer Sprachwurzeln, wie sie — beispielswei
se—im Ofner Lexikon nicdcrgelegt und von den
heutigen rumunischen Spracbpuristen beliebt ist, ge
genüber dem durch die Geschichte verfochtenen
slavischen Sprachelemente nur in so ferne einer
Beachtung würdigen kann, als eine derartige Sprach
forschung im Interesse der menschlichen intellektu
ellen Fortbildung mit einem Anathema zu belegen
wäre.
Zweitens bin ich weit entfernt, anläszlich des
Vorhandenseins slavischer Sprachelemente im liumunischen oder Walachischcn, die Kumunen oder
Walachen selbst, als Slaven zu bezeichnen.33) Ein
gangs dieser Abhandlung habe ich mich ja Uber
die Abstammung derselben bereits ausgesprochen.*31
33) Adelung thnt ea, in aeinem Mithridat.
31) D ie slaviachen Elem ente im Rumunischen
1861. 4.
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„Allein“ — Miklosich’s Worte musz ich wider„holen — 3t) wenn die rumunischen Schriftsteller
„beut zu Tage in der Schrift die dem Volke seit
„Jahrhunderten geläufigen slavischen Wörter, durch
„aus verschiedenen romanischen Sprachen entlehnte
„in der Hoffnung zu ersetzen pflegen, es werde ih„nen mit der Zeit gelingen, sic auch aus dem Mun„de des Volkes zu verdrängen: so ist diesz eine
„eitle llofnung, gegen die sich die Sprachenge„schichtc auf jeder Seite sträubt und die auf der
„thürichten Meinung beruht, dasz dem absichtlich
„vergehenden Menschen Uber die Sprache eine
„gröszere Gewalt eingeräumt sei, als wirklich der
„Fall ist. Si lieuit olim voces peregrinas subintru„dere in linguam valachicam, eccur nunc non lice„ret Valacbis easdem eliminare, ac hereditarias lin„guse romame substituere? meinte ehedem P. Major
„(Bcflexiones 28), und scheinen gegenwärtig viele
„rumunische Schriftsteller zu meinen. Sie ersetzen
„bajnoJc, levente durch atlet, bolnav durch infirm, bo„rostyan durch laur, dobitok durch animale, Ural
„durch rege, nedejdea (nedezde) durch sperautia,
„de obsca durch comun, poruncesc durch comand,
rrobia durch sclavia, scump durch avar, sfat durch
„consiliu, trupul cel mort durch cadaverul, verednilc
„durch demnu, vitorla durch vel, a zimbi durch a
„suride u. s. w................ob aber das Volk diese
„neue Sprache verstehen wird, und ob die in der
selben geschriebenen Blichet1 zur Aufklärung und
„Veredlung desselben beitragen werden, ist freilich
„eine andere Frage! Die Kirche hat im Interesse
„des Volkes sich von dieser Manie frei erhalten!“
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BEITRÆGE ZUR ARAXEIDEX FAL VA IX SIEBEVBIRGEX.
OTTO HERMAN.

II-te Abhandlung:
ÜXTERSUCHUIVGEN IBER DIE SEXUALFINCTIOX
der Araneiden.
Die unter obiger Aufschrift erschienene im Hodenoeffnnng der eben angeführten zweiten An
Ill-ten Bde der „Évkönyvek“ S. 129—131 gedruckte sicht anschlieszenden Meinung endlich dienen die
Abhandlung enthält hauptsächlich ein Verzeichniss al Palpen dazu, den aus der männlichen Geschlechtsler bis dahin in Siebenbürgen entdeckten Arten oeffnung a u f g e n o m m e n e n Samen in die weib
der Araneen.
lichen Genitalien zu ü b e r t r a g e n 3).
In dieser 2-tcn A. werden die über die SexuNun ist der Hauptzwek des Verfassers zu
alfnnction der Spinnen bis auf den heutigen Tag beweisen, dass die erste der obigen Ansichten die
lautgewordenen Ansichten, so weit die Quellen der allein richtige sei.
selben dem Verfc8ser zugänglich waren, dargestellt,
Zu diesem Behüte bemerkt der Verfasser zunächst,
einer scharfen Kritik unterworfen, und durch ei dass Treviranus unmöglich auf der Grundlage der
gene Beobachtungen und darauf gebauten Schlüs Anatomie („aidé de 1’ anatomie“) behaupten konnte,
se des Verfassers berichtigt.
die Geschlechtsöffnung befinde sich bei der männli
Die besprochenen Ansichten werden nach chen Spinne unten am Bauche, und derselbe sei
F r c y ’8 und L e u c k a r t ’s *) Vorgang unter drei bloss durch einen analogischen Schluss dazu ge
Rubriken angeführt.
führt worden, weil die weibliche Geschlechtsöffnung
1)
. Nach der ältesten, von allen neueren
auch in einer ähnlichen Lage sich befindet. Der
Schriftstellern aber bestrittenen und endlich ganz Verfasser hat sich aber durch die sorgfältigste und
verworfenen Meinung, sollen die Hoden sich an schärfste Untersuchung überzeugt, dass an der be
den Palpen öffnen, und diese sind mithin die wah sprochenen Stelle durchaus keine Oeffnung ersicht
ren männlichen Begattungsglieder.
lich sei, und dass folglich von einer Begattung
2)
. Wird jetzt nach Treviranus allgemein „ventre
an
à ventre“ keine Rede sein könne, wei
genommen, dass die Oeffnung der lloden sich am auch diese Art des Coitus durch keine einzige
Bauche nach dem Cephalothorax zu, an dersel unmittelbare Beobachtung belegt sei.
Nach diesen leitenden Erklärungen wollen wir
ben Stelle befindet, wo bei dem Spinnenweib
chen die Vulva gelegen ist Die Palpen sollen je einzelne Absätze der Abhandlung soweit sie Neu
doch nur als R e i z u n g s o r g a n bei der Begattung es oder doch Berichtigendes enthalten, im Folgen
den mittheilcn.
dienen *2).
„Zuvörderst möge es mir gestattet werden
3) . Nach der dritten, sich in Bezug auf die
die äusserlichen Unterschiede anzugeben, welche
Spinnen männlichen, und jenen weiblichen Ge
') Lehrbuch der Anatomie der wirbellosen T hiere, von
schlechtes
eigen sind.
D r. IT. F r e y und H. L e u c k a r t Leipzig. 1847. S. 161. 163.
2)
Nach dieser A nsicht wird die B egattung der Spinnen l-tens Der Cephalothorax des £ das ist im
im D ictionnaire universel d’ Histoire naturelle, dirigé par Ch.
d’ Orbigny. Paris. 1849. Tom . IL p. 71. 72. Die bezüglichen
C itate aus diesem W erke sind in der A bhandlung seihst unter
Note 5), 6), 19J nachzuleseu.

J) Als U rheber die er Meinung w ird M e n g e angeführt,
der in dem Jah rg än g e f. 1843. der „Dtiuzigee Schriften-1 etc.
m anches über d e Spinnen schrieb.
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Verhiiltnis8 zujencm des 9 stark—besonders in die
„Ich kann es nicht begreifen, wie so Treviranus
Breite auffallend — entwickelt ;
beim
eine Geschlechtsöffnung dort finden konnte,
2tens Der Hinterleib des -? ist sowohl
woimeigentlich nichts anderes als eine Art Nabel
Vevliiiltniss zum Céphalothorax als auch zum Hin befindlich ist, auf welchem sich so wie auf dem
terleibe des Ç , auffallend klein ;
Scheitel des Menschen, die Behaarung sternförmig
Dieser Nabel entsteht meist, einestheils
3tens bei einigen Arten ist die Tibia wendet.
des
zweiten Fusspaares der J verdickt ;
durch die verstärkte Basis des Bauchstieles, welche
über die Anheftungsstelle hinaus einen kleinen Wulst
4ten die Farben des
sind im Verhältniss
zu jenen des 9 lebhafter, schärfer begrenzt und bildet; dieser AVulst erhält eine präzisere, nabelaroft abweichend, ja ganz verschieden.
tige Form durch die oft nachweisbare, mehr faltige Ar
5
ten8 Der Haupt selbst dem Laien sogleich
tikulation des Bauches und zu beiden Seiten, durch fal
auffallende Unterschied besteht darin, dass die Pal tige Andeutungen der rudimentären oberen Hinter
pen des 9 alle fünf Glieder hiedurch beinahe leibsringe. ') Ein noch besserer Beweis für die Un
gleich dick und walzenförmig sind, jene des c/ richtigkeit der Behauptung ist darin zu finden, dasz,
dagegen schon am dritten Gliede verstärkt erschei wenn man die Bauchhäute abhebt, alle Organe
nen, das vierte Glied an Stärke zunimmt, das fünfte nach dem Bauchstiele hin verlaufen und kein einzi
ges gegen den Nabel zu abweicht.“
endlich eine förmliche Keule bildet.
(Tab. 1. Fig. 1, 2. a.)
Betrachten wir nun das Sexualorgan des Weib
chens im Algemeinen.
„Das Anschaffen geschlechtsreifer männlicher
Nachdem die Spinnen um ein eigenthtimliches
Organ reicher, als andere Insekten sind und die Individuen ist schwierig.
ses Organ—der Spinnapparat — nothwendigerweise
Man kann wohl das ganze Jahr hindurch
am Ende des Hinterleibes, d. h. dort angebracht
finden, doch zumeist mit unreifen Geschlechtsist, wo sich bei anderen Insekten die Sexualorgane Werkzeugen.
befinden, so finden wir, dass das Sexualorgün des
Das Geschlechtswerkzeug erhält seine Reife
Weibchei s in die Nähe jenes Stieles, welcher den in Folge einer, der Paarung unmittelbar vorangehen
Céphalothorax mit dem Hinterleibe verbindet, hinauf- den Häutung. Vor dieser Häutung findet man kei
gerückt ist. Die äussere Öffnung (Vulva) führt nicht ne Spur der Complication des reifen Zustandes
in e i n e n engen Eileiter, welcher sich später theilt, und es ist die Keule des Palpus ganz rund und
um die zwei Ovarien zu bilden, wie diess Eugène glatt. Bei einigen, z. B. Clubiona Arten bildet der
Simon in seiner „Histoire naturelle des Araignées unreife Palpus eine glatte Kelle, bei Lycosa, Lolo(Arauéides) Paris. 1846“, pag. 37. behauptet, son medes ein kleines von einer Spitze überragtes Knöt
deren cs öffnen sich die b e i d e u kurzen und en chen. Nachdem die Spinnen nach der letzten Häu
gen Eileiter, gesondert und unmittelbar in die Vul tung *) sofort zur Begattung schreiten und die c*
va, deren ungleich wulstiger, schwach behaarter, nach erfolgter Begattung sehr bald zu Grunde ge
wenig hervortretender lting, beide Öffnungen ura- hen, so gehört in der That viel Glück dazu diese
schlieszt. Bei Linyphia resupina und Agelena laby- 4 —5 tägige Periode zu treffen und eine genügen
riuthica so, wie diesz Taf. I. Fig. 3 et 4 versinnlichen. de Anzahl geschlechtsreifer J einzufaugeu *3).
Ich bin überzeugt, dasz der Grund für die
Schon aus dieser eigenthümlichen Lage des
Sexualorganes des 9 folgt, dass der Coitus ganz so stark differirenden Meinungen hauptsächlich
anders erfolgen muss als bei anderen Insekten,
und wir werden später sehen, auf welch’ sinnreiche Art
') Diese A rt Nabel finden w ir z. B. L inyphia resupina;
die Natur das, aus dieser Situation entspringende bei anderen Arten finden wir oft eine Spur desselben — oft
g a r Nichts.
Hinderniss überwindet.
a) Die M etam orphose wird bei der Spinnen bekanntlich
AVerfen wir nun einen Blick in die OeffnunH äutung vertreten.
gen beider Eileiter. Bei Linyphia resupina erschei durch mehrmalilige
3)
E s ist bekannt, dass sich das 9 nach ¡der P aarung
nen sie so erhaben geringelt, wie etwa die Luftröh sehr grausam gegen das J* zeigt, und wenn es n u r irgend
re eines warmblütigen Thieres, mit dem Unterschie möglich ist, so ergreift es das * nach der letzten Bewegung
de jedoch, dass die, durch die erhabenen Ringe des Coitus um es zu tödton oder m indestens zu verstüm m eln.
entstehenden Kerben schraubenförmig sind. Bei D as r/ ist in Folge der P aaru n g ohnehin entk räftet und fiir
Agelena labyrinthica dagegen sind die Eileiter in Verletzungen sehr empfindlich. Aber auch meine Versuche be
wendig derb gekörnelt rauh.
lehrten mich, dasz das Männchen die B egattung höchstens 3
Das Ergebniss dieser speziellen Untersuchung T age lang überlebt. Ich hielt näm lich M ännchen von Dolomedes
ist: dass beide Ovarien besondere Eileiter besitzen, lim batus, m ehrere E peira und Linyphia im unreifen Z ustande,
welche unmittelbar in die Vulva münden, in die welche die letzte H äutung durchm aehten und sodann noch sehr
ser durch eine schmale Leiste getrennt sind, und lange lebten. Je n e M ännchen hingegen welche ich unm ittelbar
nach der P a a ru n g cinfing, starb en — der zw eckentsprechendsten
durch den Ring der Vulva umschlossen werden.“
Pflege zu T rotze— obzwar sie am ersten T age auch noch Nah
ru n g zu sich nahmen, schon nach S —4 T agen D ieser Um stand
spricht zugleich deutlich gegen eine m ehrm alige B egattuugsfäb:gkeit.
,
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in dem, den verschiedenen Entwickelungsphasen Applicationen betrugen 9 bis 17 Sekunden. Das
entsprechenden verschiedenen Zustande der Palpen J applicirte oft den Palpus, stiess jedoch auf Wie
zu suchen ist, wo hingegen gerade die grosse Mei- derstand; in einem solchen Falle erschien die
zog den Palpus zurük, fuhr
nungsditferenz auch die Oberflächlichkeit so man Blase nicht, das
damit von vorne her zwischen die Basaltheile der
cher Forschung beweiset.“
Maxillen uud bewegte die letzteren gleich einer
Zange, augenscheinlich den Palpusapparat quet
schend, da die Maxillen sichtbar feucht wurden,
„Am 15-teu August 1866 hatte ich znm er und diese Feuchtigkeit nichts anderes als ausgequet
sten Male Gelegenheit den Coitus unter ziemlich schtes Sperma sein konnte. Dieses Quetschen konn
günstigen Umständen, n. z. bei Agelcna labyrinthi- te keinen anderen Zweck haben, als den, in Folge
ca zu beobachten. Das Netz des 9 war auf einen der vergeblichen Applicationsprobe in Unordnung
Rosenstrauch gespannt und sein Versteck, des gerathenen Organismus des Palpus wider herzu
sogenannte Labyrinth, war viel einfacher als diesz stellen. Oft folgten zwei bis drei vergebliche Ver
gewöhnlich der Fall zu sein pflegt, insofern es suche rasch nacheinander, ohne dasz das Quet
nur aus einem rinnenartig zusammengezogenen, und schen stattfand. *) Zweimal beobachtete ich grössere
mit einem dichten Gewebe bedeckten Blatt bestand. Pausen von etwa 30 Secunden Dauer, uud einmal
Das 9 8ass mit augezogerien Füssen iin La störte ich das Paar. Während der Pausen blieb Lage
byrinth, das ö* dagegen auf einem, dem Netze und resp. Stellung die nämliche, bei der Berüh
zunächst befindlichen Zweige. Es mochte 5 Uhr rung jedoch sprangen die Spinnen blitzschnell aus
Abends gewesen sein, als das c? langsam, oft ste einander, u. z. das v in das Labyrinth das J auf
hen bleibend sich dem Labyrinthe näherte. Das den Zweig. Schon nach Verlauf einer Minute jedoch,
und
ganze Benehmen des Thicres zeugte von der grösz- und dieszmal ohne Zögern nahte das
ten Vorsicht und Behutsamkeit. An die Mündung zog das 9 auf den früheren Punct hin. Das Volu
des Labyrinthes gelangt, steckte cs langsam das men der Blase hatte während dem nur wenig ab
vordere Fusspaar hinein, worauf das y eine hef genommen, so zwar, dasz dasselbe nach der 104-ten
tige Bewegung machte, welche das
bewog, mit erfolgreichen Application noch immer strotzte. Im
Blitzes-Sehnelligkeit seinen früheren Standort auf Verlaufe des eben beschriebenen Theiles des Coi
tus bediente sich das </ ausschlieslich des linken
zusuchen.
Im Verlaufe von 7 Minuten versuchte das Palpus. Hierauf neigte es sich vor und gab sich
cf dreimal eine Annäherung, wurde jedoch eben Mühe, das nocli immer auf der rechten Seite lie
so viclmal zurlickgowiesen, bis endlich das vierte gende 9 anf die entgegengesetzte zu wenden, das
mal der Versuch gelang. Das 9 streckte seine Füs- 9 sprang jedoch heftig auf und machte eine ra
se aus und legte sich auf die Seite. Diess war das sche Bewegung auf das J zu, welches mit zwei
entscheidende Zeichen für das
. Mit Hilfe des Sätzen den Rückzug — diessmal auf die untere Sei
vorderen Fusspaares und der Maxillen zog das te des Gewebes bewerkstelligte und dort ruhig
das 9 aus dem Labyrinthe auf die freie Fläche sitzen blieb; das 9 begab sich hierauf ins Laby
des acusseren Netzes heraus, legte cs auf die rechte rinth. Ich wartete vergebens auf eine Annäherung,
Seite und nahm seine Aufstellung hinter dem Rücken und nachdem das Netz auf einer Stelle war, wel
desselben. Nach einigen Sekunden applicirte es che häufig von den Gärturen betreten wurde — ich
den linken Palpus auf die Vulva des 9 {Tab. I. daher befürchten muste, diese Spinnen zu verlieren,
Fbj. r,.).
der Abend auch schon vorgerückt war, so fand
Die Application geschah mit einer, einem ich es für gerathen beide Spinnen einzufangen.
Schlag gleichenden Vehemenz, und das darauf fol Das c/ starb schon nach 3 Tage, das 9 hingegen
gende Zittern und Schwanken des Palpus Hess deut vcrliess ich mit deutlichen Zeichen der eintretenlich bemerken, dasz die Einführung des betreffen d n Körperzunahme, als ich am 23-ten August eine
den Theiles nach und nach geschah. Während die grössere Reise antreten musste. Leider ging das
ses und der folgenden Momente lag das 9 unbeweg selbe in Folge von Sorglosigkeit zu Crunde.
lich da. — Die nächste Erscheinug war hierauf, dasz
Trotzdem bin ich diesem Spinnen - Paare zu
sich der löflelarlige Tlicil des Palpus zurükschlug grossem Danke verpflichtet, denn ich sah den Coi
und zwischen demselben und dem, in die Vulva tus und hatte Gelegenheit zwei, erwiesenermassen
eingeführten Thcilc rasch ein beinahe 2 m. m. im gesclilechtsrcife Exemplare zu untersuchen. Ich
Durchmesser habendes, durchsichtiges, mit einer kannte damals den Organismus des männlichen Pal
klaren, etwas gelblichen Flüstigkeit gefülltes Bläs pus noch nicht, aber das Beobachten des Coitus
chen erschien, welches nach etwa 7 Secunden, nicht
so rasch als es erschien, aber doch so schnell ge
') D ieser V organg mochte Menge verleitet haben »eine
nug verschwand, worauf das < den Palpus znltlckzog, und nach Verlauf von 3 bis 5 Secunden Theorie vom „Löffel“ uufzustellen, nur ist es schwer zu be
wieder applicirte. So lange die Blase sichtbar war, greifen, wie er es nntiug, um zu sehen, dasz die Spinne den
wippte das J sichtlich mit Wohllust mit dem Hiu- l ’ulpus dem H a u c h e nähere, da die A nnäherung au die Ma
tcrleibe. Die Intervallen zwischen den einzelnen xillen vou der Stirnseite her geschieht.
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allein genügte schon, mich zn überzeugen, dasz der
Palpus das wahre Begattungsorgau ist.
Ich werde im Verlaufe meiner Abhandlung
den Beweis zu liefern nicht unterlassen, vorerst je 
doch wünsche ich eine Reihe weiterer Beobachtun
gen hinsichtlich des Coitus mitzutheilen.“

„Im Laufe der Monate April und Mai 1860 war
ich so glücklich den Coitus bei sechs Paaren von
Linyphia resupina Wider: zu beobachten, und im
Ganzen sammelte ich 21 Exemplare dieser Art,
welche volkomtnen geschlechtsreif waren.
Bei dieser Art geschieht — in Folge der an
ders beschaffenen Palpen, der Coitus nicht so wie
bei A. labyrinthica. Das 5 hängt kopfabwärts
daher vertical in jenen schütteren und verworrenen
Maschen des horizontalen, etwas vertieften Netzes,
welche dasselbe Theils spannen, Theils auch zum
Fange der durchstreifenden Insekten bestimmt sind.
Das
nimmt seine Stellung mit dem Rücken nach
abwärts und horizontal dem Bauche des 9 gegen
über ein, so dass — indem bei A. labyrinthica die
Höhlung des Palpuslöffels mit seinem Organismus
nach abwärts gekehrt erscheint, bei Linyphia resupina gerade das Gegentheil stattfindet, indem
hier der Rücken des Löffels dem Bauche des 9
zugekcbrt ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied
ist, dasz die Blase nicht zwischen der Kelle und
dem Basaltheil des inneren Organismus erscheint,
sondern aus dem Basalstücke selbst hervortritt.
Die Stellung beim Coitus der Linyphia resupina
zeigt (Tab. 1. Fig. 5.).
Ein sofort in die Augen springender Unter
schied war der, dass das j abwechselnd nachein
ander beide Palpen gebrauchte.
Im Verlaufe der Beobachtungen sah ich mehr
als 2000 erfolgreiche Applicationen und constató
te vor allem Andern, d a s s d a s
seinePalpen
n i e d e m e i g e n e n Ba u c h e n ä h e r t e .
Die Unterschiede beim Coitus, deuteten auf
Unterschiede des anatomischen Baues des Palpus
der beobachteten beiden Arten hin. Das Erschei
nen der Blase, deren Inhalt nur Sperma sein konte, machte es sehr wahrscheinlich, dasz sich die
Samenleiter im Palpus öffnen, und diese Wahr
scheinlichkeit wurde zur Gewissheit als ich mit
dem Baue des Palpus und noch eiuigen, wichtigen
Umständen bekannt wurde.
Der Palpus des </ von A. labyrinthica be
steht aus 5 Gliedern, deren erstes sehr kurz, das
zweite das längste unter Allen, das dritte das kür
zeste jedoch verstärkt, das vierte stärker als das
dritte — endlich das fünfte von oben betrachtet
eine Keule mit gestreckter Spitze bildet. Wenn der
innere Organismus der Keule oder des Löffels in
Ruhe ist, so ragt die Spitze des Löffels darüber
hinaus und dient zum Tasten. Die Spitze des inne
ren Organismus wird gebildet, durch einen, eine
halbe Windung beschreibenden, stark kegelförmig
■oc— ■— -------------------------------------------- ■--------------
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zulaufenden, durchsichtigen, vermittelst einer gekerb
ten, harten Rippe ausstreckbaren, häutigen Mü n 
d u n g s - S c h l a u c h . Dieser Schlauch ist die Fort
setzung eines bohlen, festen S t i e l r o h re s, welches
einerseits das Sperma leitet, anderseits vermittelst
eines Gelenkes die Versorgung des Mttndungsschlauches in einen, mit einer entsprechenden Rinne
versehenen, hornförmigen Theil ermöglicht, dieser
Theil bildet für den zarten Mündungsschlauch ein
Futteral. Das Stielrohr ist eingelenkt in ein andert
halb Windungen beschreibendes L e i t u n g s r o h r ,
an welchem auch das Futteral angebracht ist. Die
ses Leitungsrohr mündet in das gewundene B a
s a l s t ü c k , zwischen diesem und dem Löffel liegt
der gefaltete S p e r m a s a c k , und das Basalstück
ist wieder in dem hinteren Rand des Löffels cingelenkt, so dasz es sich mit sammt seinen Anhän
gen auf und ab bewegen kann, sonach den Aus
tritt der Blase nach vorne gestattet.
Tab. I. Fig. 7.
a) . Mündungsschlauch,
b) . Stielrohr,
c) . Futteral,
d) . Leitungsrohr,
e) . Basalstück,
f ) . Spermablase.
Beim Coitus wird also der Mündungsschlauch
in die Vulva eingeführt, das Futteral kommt an
den Rand der Vulva zu liegen, und das in die
Blase getriebene Sperma strömt durch das Basal
stück in das Stielrohr, von da in den Mündungs
schlauch und aus diesem in das Ovarium. Aus die
sem Baue ist es zugleich ersichtlich, warum bei
der Application die Höhlung des Löffels nach ab
wärts gerichtet ist, ferner dasz die Stellung resp.
Lage der Geschlechter in der angegebenen Weise
die bequemste und natürlichste ist.
Der Palpus des L. resupina J ist ebenfalls
fünfgliedrig mit den Unterschiede, dasz die Spitze
des Löffels nicht gestreckt, sondern abgerundet
und, dasz das vierte Glied mit einem Nagel verse
hen ist, welcher den inneren Organismus im Zu
stande der Ruhe stützt.
Der innere Organismus ist viel complicirter
als bei Agelena. Der Mündungsschlauch zeigt eine
mehrfache spirale Windung und ist drei Windun
gen hinduch gleichförmig dick, bei der vierten
Windung wird er dicker und endet bedeutend fla
schenförmig erweitert, hornartig gewunden. Dieser
dicke, flaschen‘örmige Theil ist durchaus hornig
und erst wo die erste Spiralwindung beginnt, fangt
die Häutige Struktur des Mündungsscblauches
und die stark gekerbte Spannrippe an. Mit die
sem starken Ende ist er in einen Armtheil einge
lenkt, dessen ellenbogenartiger Theil in das star
ke, umfangreiche Basalstück eingelenkt ist. Der
freie Theil dieses Armes endet in einen Hacken,
in welchen der sogleich folgende Theil eingehängt
werden kann.
Der Mündung8scblauch wird nähmlich durch
ein, einem doppelten Pflugschaar gleichendes Schild
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Coitus abfängt und dessen Bauch leicht drückt,
Membran mit der vierten Spiralwindung zusammen, so streckt sich der Palpus gerade aus, und der
und kann in den Hacken des Armes eingehängt Inhalt des Löffels tritt aus demselben, welches doch
werden. Das Basalstück ist mit seinem unteren, nur durch einen aus dem Bauche den Palpus ent
hinteren Theile in den hinteren Rand des Löffels lang wirkenden Druck — hier Sperma — bewerk
eingelenkt; unter dem Basaltheil finden wir einen stelligt werden kann.“
kurzen häutigen Schlauch vermittelst welchen
das Sperma durch 2 Öffnungen in das Basalstiick
und von hieraus in die Blase gelangt.
„Die Vermehrung resp. Fortpflanznng der In
Aus der Blase tritt das Sperma durch den
Ellenbogen des Armes in den Mündungsschlauch sekten geschieht mit wenig Ausnahmen durch das
Ablegen vieler Eier, und eb-n durch • die Menge
und von da in das Ovarium.
der Eier wird eine längere Dauer des Coitus be
a) . Mündungsschlauch;
dingt, uud diesz ist ganz natürlich. ') Damit nun
b) . Dessen flaschenförmiger Theil.
der Coitus um so bequemer und sicherer stattfinde,
c) . Schild.
sind die Sexualorgane am aeuszersten Ende des
d) . Arm mit dem Hacken.
Hinterleibes angebracht, wodurch es erreicht wird,
e) . Basaltheil.
dasz die Geschlechter ohne Beschwerde tagelang
/) . Spermaschlauch.
vereint bleiben können. Die Dauer dieser Vereini
g) . Spermablase.
gung steht im Verhältuisz zur Anzahl der zu be
h) . Nagel des 4-tcn Gliedes.
fruchtenden Embryonen ; (bei einem der beobachte
Fig 9 Palpus halb in Ruhe.
„ 1U der innere Organismus von der aeusze- ten Linyphia resupina Paare zählte ich 289 Applicationen des Palpus und die nach 11 Tagen ab
ren Seite.
Fig. 11 Derselbe von der inneren Seite, a b gesetzten Eier betrugen die Zahl von 275, woraus
sich schlieszen läszt, dasz eben so viel AplicatiÖffnungen zum Basaltheil.
Im Zustande der vollkommensten Ruhe wird onen erfolgreich waren). Diesz ist gevvisz auch nader Palpusapparat nach unten geneigt, wodurch der turgemiisz.
Wir sehen indessen, dasz bei den Spinnen,
Nagel h. (Fig. 9.) in eine Rinne des Armes x,
(Fig. 10) eingreift, wodurch dann die Muskeln in ein zur Erhaltung des Individuums eines Theils,
volkommene Ruhe treten und die Spitze des Pal- und anderen Theils zur Lösung seiner Aufgabe
im Haushalte der Natur nothwendiges Organ, sei
pus zum Tasten tauglich wird.
Im Momente der Begattung schlägt sieh der nem Zweke nur dann entsprechen kann, wenn es
Arm zurück und der Spermasack tritt aus dem jene Stelle einnimmt, wo die Analogie die Geschlechts
Basalstück hervor. Fig. 8. der Palpus in vollster Thä- organe suchen würde: ich meine den Spinnappa
rat: ich sage wir sehen, dasz eben aus diesem
tigkeit).
Bei beiden beobachteten Spinnenarten stehen Grunde die Geschlechtstheile beim 9 verschoben
die Mündungsschläuche nach den betreffenden Sei werden muszten — so folgt hieraus, dasz der Coi
ten gerichtet, wie diess durch die separirte Mündung tus unter solchen Umständen auch ganz anders
der Ovarien bedingt ist, und woraus folgt, dass stattfinden muss, was wieder eine abweichende
dör rechte Palpus bei der Stellung der Linyphia Situirung und Strucfur der männlichen Geschlechts
das linke, der linke Palpus dagegen das rechte Ova werkzeuge bedingt. Wir sahen wie volkommen die
Natur die Schwierigkeit überwand (doch ist diesz
rium befruchtet.
l)ic Beweise, dass sich die Samenleiter im Pal nur Schwierigkei der Analogie gegenüber — in der
Natur gibt es keine), und wir werden leicht be
pus öffnen sind noch folgende:
so ferne wir den Bau der Spinne aufmerk
1tens Die Stärke des Bauchstieles undgreifen,
die
Breite des Céphalothorax stehen in unmittelbarer sam betrachten, dasz eine Stellung „ventre à vent
Beziehung zu den zwei durch sie hindurchgehenden re“ die naturwidrigste also unmögliche ist. Auf
dem Bauche des Spinnen
öffnet sich kein Ge
Samenleiterröhren.
2), und in seiner Höhlung finden
2tcns Der Stiel des Palpus, welcherschlechtsorgan
bei
Linyphia resupiua nur 2 m. m. lang und V* m. m. sich keine „Ruthen“.
Welche Beispiele und Analogien Treviranus
dick ist, kanu unmöglich so viel Flüssigkeit fassen,
welche zur Füllung der beinahe 2 in. m. im Durch zum „ventre à ventre“ führten, diesz könnte ich
messer fassenden Blase erfordert wird, das Reser
voir und dessen Communikation mit dem Palpus
■J E ine Ausnahm e hievon bildet z. B. die cp Biene, wel
musz also anderswo gesucht werden.
che da» Sperm a auf einmal empfangen, in einer T asche aufbe3tens Die Blase, welche nur in leerem wnhren
Zu und nach Bedarf die abzulegenden E ier dam it in Berüh
stande und gefaltet im Löffel untergebracht wer rung bringen »oll (Siebold); doch ist hier auch noch so Man
den kann, kann nur durch eine, im inneren des ches zu beweisen.
-) Ich untersuchte Arten, boi welchen vermögo der hel
Palpusstieles führende Communication gefüllt und len Farbe
de» Bauches kein Irrtlium m öglich ist, z. B. Spawieder entleert werden.
rassus ornatu», smaragdinc», T hanatns parallelus, T etragnatha
4- tcns Wenn man ein rT im Verlaufe des extensa, D isdera erythrina, rubicunda, etc.
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wohl verfolgen, time es aber des Anstandes wegen
nicht, ich übergehe lieber zu Menge.
Wenn wir das Wesen des Coitus — so weit
es menschliche Vernunft vermag—zusammenfassen,
so finden wir dasz das Gefühl der Wohllust nur
so lange andauert, als das Sperma mitgetheilt wird
— und dasz der ganze Act des Coitus nur diese
Mittheilung hervorzurufen bestimmt ist, folgerecht
wird das Bestreben beider Geschlechter hierauf
gerichtet sein.
Hiezu ist die unmittelbare Vereinigung bei
der Geschlechter nothwendig ’).
Wenn wir diesem gegenüber Menge’s Behaup
tung aufstellen, so würde das c’ bei den Spinnen nichts
anderes als „Onanie“ treiben, da es doch den Beiz
oder richtiger, das Gefühl der Wohllust nur so lan
ge fühlen könnte, so lange es mit dem Löffel schöpft,
und daher im gegebenen Falle das 9 entbehren
könnte u: z: so oft als die Natur die Vollstreckung
fordern würde und das
kein 9 finden könnte.
Es ergeben sich hieraus auch noch andere Consequenzen, welche ich jedoch nicht weiter verfol
gen will, weil sie höchstens der Dialectik Spiel
raum geben könnten. Es ist besser: ich übergebe
das Ganze dem gesunden Urtheile derjenigen,
die sich nicht nur mit Zoognosie sondern auch mit
Zoonomic g e w i s s e n h a f t befassen.
Ich will zum Schlusze Menge’s Behauptungen
auch noch auf eine andere Weise ad absurdum
führen. Vorausgesetzt — doch nicht zugegeben —
die Spermaleiter öffnen sich am Bauche und sei
en sie — wie diesz auch der Fall ist — mit Compressionsmuskcln umgeben, so ist es ganz möglich,
den Samen in den darunter gehaltenen Löffel zu
treiben. Aber auf welche Weise geschieht nun die
') Selbst bei den Fischen das „Streichen“ .

*
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^Übertragung in das Ovarium? Es sind zwei Mög
lichkeiten verhanden: entweder das Sperma wird
eingegossen wie eine Flüssigkeit mit einem Löffel
in ein Cefasz übertragen w ird,............ diesz ist
nicht wahr absurd? Oder es musz im „Löffel“
eine Vorrichtung sein, welche durch Muskeln zu
sammengedrückt werden kann, damit das Sperma
heraustritt, — so etwa wie diesz bei dem bekannten
Kautschuk-Blasenspritzen der Fall ist.
Die letztere Weise wäre plausibel! — Ja aber
die Untersuchung belehrt uns eines Anderen! Derje
nige Theil des Organismus, welchen ich Basaltheil
nannte, so wie auch die übrigen Theilc, mit Aus
nahme der Blase und des Mündungsschlauches —
doch selbst die Spannrippe des letzteren, bestellen
aus einer gleich festen Chitin-Verbindung, wie
die Panzer der Käfer, sind also eo ipso nicht zu8amrnendrückbar. Die Blase ist eine Membran,
elastisch zwar, sie zeigt aber keine Spur irgend
einer Muskulatur, welche, sei es willkürlich, oder
in Folge des Reizes eine Comprcssion bewerkstel
ligen könnte; endlich ist das Verhältnisz ihres
Volumens — wie gesagt — zum Fassungsraura des
Palpus übergrosz. Und der Cardinalpunkt ist, dasz
z. B. Epeira umbratica einen so kurzen Palpus
hat, dasz entweder der Palpus oder der Bauchstiel
gesprengt werden musz, ehe es gelingt, mit dem
Palpus den Bauch zu erreichen!“
„Ich bin überzeugt, dasz sich auf Grund der
Sexual Organe bei den Aranecn eine bessere Eintheilung erzielen liesze als es jene auf Grund der Au
gen etc. ist. Die Mannigfaltigkeit des männlichen
Geschlechtsorganes bei den verschiedenen Arten
erötfnct zugleich ein weites Feld interessanter For
schungen über eine bisher sehr vernachläszigte
Thiergattung.“
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ZOOLOGISCHE MISZELLEN.
II-te Folge.
Vorgetragen

in der iiaturwlsscnsclioflliclicn Scclions-Silznng vom 22-tcn August, und fortgesetzt bis 15 len Dezember 1800vou

Otto Hermann.
Diese, im vorhergegangenen Heft begonnene
Rubrik, bestimmte der Verfasser für solche Mitthcilungen, welche die Kenntnisz der geografischen
Verbreitung der Tbiere innerhalb Siebenbürgens, und
der Localfauna Klausenburgs fördern.
Den Stoff für die erstere Art von Mittheilungen
liefern bis jetzt jene Einsendungen, welche Mit
glieder und Gönner des Museums Vereines von
Zeit zu Zeit bewerkstelligen; für letztere wird der
Stoff vom Verfasser selbst gesammelt.
Der Verfasser gibt vorerst ein Bild des Früh
jahrs-Zuges der Vögel so wie derselbe im Jahre
1865 in Klausenburg beobachtet wurde, und be
merkt am Schlusze, dasz die Ilamschwalbe der
Rauchschwalbe zuvorkam und, dasz beide Arten seit
einigen Jahren auch hier in Klausenburg in auffal
lend geringer Zahl erscheinen.
Als auszerordentliche und seltene Gäste wer
den Ibis Falcinellus, und Ardea mgretta vorgeführt
und bei letzterer Art bemerkt, dasz ihr spätes Vorkom
men (25-ten November) daraus zu erklären ist, dasz
ihr linker Fusz in Folge eines Schuszes gebrochen
jedoch in Heilung begriffen war, wobei beide Bruch
enden kreuzweise ineinander heilten und eine
bedeutende Verkürzung der Extremität herbeiführten.
Rhinolophus hipposideros Bech: wurde vom
Verfasser in der Burgruine nächst Görgény Szt.
Imre aufgefunden; wurde bisher nur einmal bei
Déva durch F. W. Stetter beobachtet.
Hierauf folgt eine kurze Beschreibung der
landesberühmten Bärenjagden, welche alljährlich im
October in Görgény abgehalten wrerden, und in
manchen Jahren ein erstaunliches Resultat liefern;
so z. B. im Jahre 1863 zweiundzwanzig Stück.
Die bei dieser Gelegenheit gemachte Ausbeute an
Spinnen wird in der betreffenden Rubrik später
bekannt gemacht werden. Es wird schliesslich her
vorgehoben, dass die Ornis im Urwalde sehr spär
lich vertreten war, Motacilla sulfurea hingegen im
Städtchen Görgény beobachtet vurde.
<*>
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Hiemit schlieszen die Beobachtungen für 1865.
Im Jahre 1866 konnte der Zug nicht beobach
tet werden, doch wird das zeitige Erscheinen ei
niger Vogelarten im Vergleich zum Vorjahre her
vorgehoben. — Als seltene Gäste werden Anas
acuta, Sterna leucopareja Natt. St. nigra und leucoptera, Ardea Nycticorax, Cypselus apus, Motacil
la sulfurea (im Weichbilde der Stadt Klausenburg),
Carbo cormoranus, Aquila albicilla und Oedicnemus
crepitans, alle aus der Umgebung Klausenburgs
angeführt. Nachdem es Bielz in seiner Fauna nicht
für unmöglich hält, dasz die in Sibenbürgen ausschlieszlich in Wäldern vorkommende und brüten
de Mauerschwalbe eine eigene Art bildet, wofür
die verschiedene Lebensweise spricht, so wurde das
erlangte siebenbiirgische
mit einem solchen ver
glichen, welches von einer Ruine Ungarns stammt
und in gleicher Jahreszeit erlegt wurde, es erga
ben sich nur sehr geringe Differenzen im Schiller
des Gefieders, welche zur Characterisirung einer neu
en Art nicht genügen.
Als sonst seltenere Güste im Lande werden
Gypactos barbatus bei Radna, und Cygnus musicus
bei Somkerek erlegt, angeführt. Zum Schlusze wird
die doppelt erfolgte „Entdeckung“ und Publication
des Charadrius morinellus im 1856 und 1864 Jahr
gange der Verb: und Mittheilungen des siebb:
Vereins für Nat. W. in Herrmannstadt naebgewiesen und F. W. Stetters Behauptung: es sei der
Zug des Nusshähers, welcher im Jahre 1851 in
den tokajer Weinbergen erschien, unerhört — mit
Hilfe von Brehms Beiträgen zur Vogelkunde
gründlich wiederlegt.
Als icbtbyologischer Beitrag erscheint Petromyzon Planeri, Bloch, welcher bisher in Sibenbür
gen noch nicht beobachtet wmrde.
Als entomologischer Beitrag: Nycteribia Frauenfeldii Kolenati, welche an einem Exemplare vou
Vespert: murinus vom Verfasser gesammelt wurde.
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Bcitrag zur Geschichte des ungarischen Miinzwesens.
von

H einrich F inály.

Custos des Münz- und Antikcnkabincts.
Um seinen Untersuchungen Uber (las wahre
Gewiclit der alten ungarischen Mtinzmark (marca
Budensis) eine geeignete Basis zu gehen, schikt der
Verfasser einige practische Bemerkungen Uber Wage,
Gewicht und Wägen voraus, indem er namentlich
Uber die beim Wägen überhaupt erreichbare Ge
nauigkeit, und spcciell über die Genauigkeit, die in
der alten Zeit und im Mittelalter überhaupt bei Wä
gungen erreicht wurde, begründete Vermnthungen
aufzustellcn, und daraus ’ eine Schluszfolgerung zu
ziehen strebt, hinsichtlich der Sicherheit, womit man
durch Nachwägen vorhandener Gcwichtstüekc oder
Münzen einen Rückschlusz auf die wahre Grösze
des ursprünglichen Normalgcwichtes und seiner Ein
heit machen könne. Diese Bemerkungen lassen sich
kurz folgcndermaszen resumiren:
Eine gute Wage musz richtig und empfindlich
sein. Richtig ist die Wage, wenn eine gewisse Last
mit denselben Gewichten und bei Vertauschung der
Wagschalen mehrmals auf derselben abgewogen, bei
jedesmaliger Wägung dasselbe Gewicht zeigt. Da
absolute Richtigkeit nicht existirt, so wird man sich
jedesmal mit einer angenäherten Richtigkeit begnügen müssen. Hier kann aber der Laie sehr leicht
in eine Täuschung verfallen, denn weniger genau
gearbeitete Wagen -werden scheinbar richtiger sein
als feine und sorgfältig gearbeitete, da sie geringe
Unterschiede nicht anzeigen werden. Selbstverständ
lich ist hier erste Grundbedingung, dasz die Wage
mit leeren Schalen im Gleichgewicht sein musz, das
heiszt, keinen Ausschlag zeigen darf.
Was die Empfindlichkeit betrifft, macht der
Verfasser aufmerksam, dasz die Methode, wie der
Grad der Empfindlichkeit gewöhnlich bezeichnet zu
%
Mu*. Evk. IV. köt.
XX>---------------------------------------------------------------------------------------------

werden pflegt, nicht ganz correct ist, und darum in
der That häufig, selbst auch Gelehrten, Veranlaszung
zu falscher Auffassung gibt. Man gibt nehmlieh in
der Regel an, wie sich bei möglichst gröszter Be
lastung beider Wagschalen das kleinste Uibcrgewicht, welches einen bemerkbaren Ausschlag ver
ursacht, zu dem Gesammtgewichte der Belastung
verhalte, und sagt z. B. eine mittelgute Wage zeige
noch beiläufig den sechzigtausendsten Thcil des ab
gewogenen Oesammfgewichtes an. Daraus folgern
nun sehr viele, dies sei hei jeder Wägung der Fall,
da es doch nur bei der möglichst grüszten Bela
stung sich so verhält. Es ist nebinlich klar, dasz wenn
eine gute Wage bei 250 Gramm Belastung noch
einen Ausschlag gibt, wenn ein Uibergewicht von
1 milligramm hinzutritt, und somit noch ein zwei
hundert fünfzigtausendtheil des Gesamratgewichtes
anzeigt, dieselbe bei Anwendung desselben Verhält
nisses, bei Abwägung von 5 grammén noch ein
fünfzigstel eines milligrammos anzeigen mliszte, was
offenbar keine Wage leistet. Es musz also nach An
sicht des Verfassers, um einen richtigen Begriff von
der Empfindlichkeit einer Wage zu geben, zunächst
angegeben werden, wie grosz das kleinste Gewicht
sei, welches bei leeren Schalen an der im Gleich
gewicht befindlichen Wage einen bemerkbaren Ans
schlag verursacht, da dieses Gewicht zugleich die
untere Grenze für den bei jeder Wägung unvermeid
lichen wahrscheinlichen Fehler darstcllen wird, und
man z. B. dann sicher sein kann, dasz eine Wage,
die bei leeren Schalen durch ein halbes milligramm
aus dem Gleichgewichte gebracht wird, durch ein
kleineres Gewicht aber nicht, im günstigsten Falle
eine WägUDg gestatten wird, die bis auf ein halbes
‘
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milligramm genau ist, aber dennoch einem unver
Es geht hieraus hervor, dasz diejenigen, die
meidlichen Fehler unterworfen sein wird, der nie sich mit der Auffindung alter Münzgcwichte befaszt
unter ein halbes milligramm sinken kann.
haben, durchgängig in den Fehler verfallen sind,
dasz
sie die Wägungen, auf die sie ihre Schlüsse
Nachdem der Verfasser noch darauf aufmerk
sam gemacht, das die Empfindlichkeit einer Wage basirten, mit .zu aengstlicher Genauigkeit Vornahmen,
Uber die Grenze nicht hinausgehen dürfe, die durch und ohne auf die unvermeidlichen Fehler gehörige
die Möglichkeit des zur Ruhe Kommens im Gleich Rücksicht zu nehmen, von den Resultaten eine Ge
gewichte bestimmt wird, schlieszt er mit der aus dem nauigkeit der Uibcreinstimmung forderten, die der
Obigen gezogenen Folgerung, dasz da es heutzutage Natur der Sache nach gar nicht möglich war. Man
absolut richtige Wagen nicht gibt, im Alterthume würde ähnliche und wahrscheinlich noch gröszere
und im Mittelalter, wo man weder so vollkommene Abweichungen entdecken, wenn mann eine Reihe
Werkzeuge zur Verfertigung noch so genaue Kennl- von Lothgewichten aus Krämerläden, die auf der
nisz der Erfordernisse hatte, die Annäherung an gewöhnlichen Krämerwage als Vollkommen gleich
die Vollkommenheit noch viel roher gewesen sein erscheinen, mit einer feinen chemischen Wage un
tersuchen würde.
müsse.
Uin dies an einem practischen Beispiele zu
Auf die Justirung der Gewichte übergehend, zeigen läszt sich der Verfasser auf eine Kritik der
zeigt der Verfasser, dasz bei dieser praktische Rück Untersuchungen ein, die zur Feststellung des Nor
sichten gröszeren Einflusz haben müssen, als das malgewichtes des altrömischen Münzpfundes vorge
Streben nach theoretischer Genauigkeit, und dasz da nommen wurdeu. Er sieht die Hauptschwierigkeit,
her bei der Herstellung eines GewicktstUckes die worauf alle Gelehrten, die sich hiemit befaszten,
Genauigkeit der Justirung sich in der Regel nach stieszen, in dem Umstande, dasz wir eigentlich keine
jener Genauigkeit richten wird, die man beim Wä Idee davon haben, mit welcher Genauigkeit die al
gen mit demselben zu erreichen anstrebt. Es hängt ten Römer gewogen haben dürften.
aber die Genauigkeit des Wägens im practischen
Bei dem Mangel hierauf bezüglicher positiver
Leben von dem Verhältnisze ab, in welchem der Daten glaubt aber d. V. doch einen Anhaltspunct
Werth eines bei der Wägung etwa vernachläszigten gefunden zur haben, der sich nicht allzuweit von
Gewichtstheiles des zu wägenden Stoffes zu dem der Wahrheit entfernen dürfte. Er geht nehmlich
Zeitverlust und der Mühewaltung steht, die eine von der Ansicht aus, dasz die kleinste in einem Lan
genauere Wägung erfordern würde. Demnach ist de übliche Gewichtseinheit, zugleich das Masz der
es klar, dasz die Genauigkeit der Wägung bei ver Genauigkeit darstelle, die bei Wägungen überhaupt
schiedenen Stoffen und in verschiedenen Fällen eine angestrebt wird. Da nun nach alter echt römischer
verschiedene sein wird,und dasz man namentlich in Einthcilung die kleinste Unterabtheilung des Pfun
der Justirung der Gewichtstücke ohne Nutzen eine des, die siliqua, V1 728 des Pfundes war, so nimmt er
gröszere Genauigkeit anstreben würde, als bei dem an, man dürfte bei sehr genauen Wägungen höch
Wägen mit denselben zu erreichen beabsichtigt wird. stens bis auf 7a der silhpia oder 7 obj2 des Pfun
Demnach werden z. B. Zentnergewichte für Heu des gegangen sein, was bei vorläufiger Annahme
wagen nicht so genau justirt zu sein brauchen, als des von Böckh auf 6165 pariser Gran angesezten
Lothgcwichte für Krämer, diese werden sich wie Pfundes beiläufig eine Genauigkeit von 0,89 par. Gran
der mit einer roheren Annäherung begnügen, als oder 47 milligramm ergebe, und da ein solches
die Grangewichte der Apotheker, und am allerge Remedium noch kleiner ist als das nach dem neue
nauesten werden die Gewichte für chemische und sten Münzgesetze bei Silbermünzen gestattete, so
physicalische Wagen justirt sein, wo es sich um dürfte sich wohl nichts triftiges einwenden lassen,
möglichste Erreichung mathematischer Richtigkeit wenn man dies als die Grenze der Genauigkeit bei
handelt. Speziell die Gold- und Silbcrgcwicbte be den Wägungen der Römer gelten läszt.
treffend, zeigt schon das in der Münzgesetzgebung
Nun weist der V. nach, dasz unter den erhal
gebilligte Remedium, das selbst bei den aus fast tenen Römischen Münzen übermünzte Stücke nicht
feinem Golde ausgebrachten k. k. Ducaten noch 7a Vorkommen können, und folgert daraus, dasz die
°/n beträgt, dasz es sich keineswegs um mathemati Grenze des unvermeidlichen Fehlers bei Ableitung
sche Genauigkeit handelt. Es wäre also ganz über des Pfundes aus Münzen nach einer einfachen Rech
flüssig etwa das Justirgewicht des Ducatens . ge nung nicht unter 1-974 gramm sinken könne, und
nauer zu jusfiren als den Ducaten selbst, und da da die bisher bekannten Ansätze des Römischen
das Normalgewicbl des Ducatcns eigentlich 3*491 Pfundes sich noch nicht einmal um so viel von ein
gramm ist, in Folge des gestatteten ltemediums aber ander unterscheiden, so hält er jede weitere minu
der vollwichtige Ducaten zwicheu 3-482 und 3-500 tiöse Untersuchung für zwecklos, bemerkt aber, dasz
gramm schwanken kann, und somit ein Unterschied aller Wahrscheinlichkeit nach das römische Pfund
von 1 milligramm nicht in Betracht kommt, so wird nicht kleiner, sondern vielmehr etwas gröszer war,
wohl auch das Justirgewicht des Ducatcns ganz un- als Böckhs Ansatz, wofür er später noch ein Ar
nöthigerweise bis auf ein milligramm genau justirt gument zu liefern verspricht.
werden, man wird sich vielmehr begnügen, wenn
Hierauf geht der V. auf die Lösung seiner
es möglichst genau 3-49 gramm wiegen wird.
eigentlichen Aufgabe Uber, indem er zunächst con-

________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«>
?*

XV

statirt, da8Z die Münzprägung in Ungarn unter Ste
phan dem Heiligen begonnen, undzwar zunächst mit
des Ausbringung einer einzigen Silbersorte der An
fang gemacht wurde, über deren Werthverhältnisz
in den Uibcrlieferungen sich blos ein einziges Da
tum, über das zum Grunde liegende Münzgewicht
aber, so wie Uber die aus einer gewissen Einheit
ausgebrachte Stückzahl sich gar keine Angaben
finden, während das Gewicht der vorhandenen und
wohl erhaltenen Exemplare zwischen 0 639 und 0-930
gramm schwankt.
Das einzige Datum aus den Ansätzen des
Corpus Juris Hungarici abgeleitet ist folgendes:
In Abschnitt XV der Decrete des h. Stephan
ist auf Todtschlag eine Busze von 110 pensa auri;
in dem XXXVII Abschnitte derselben auf dasselbe
Verbrechen eine Busze von 110 jungen Rindern gesezt, woraus man folgert, dasz demnach ein junges
Rind den Werth einer „pensa auri“ gehabt habe;
nun heiszt cs ferner in Abschnitt XXX, dasz der
vorsätzliche Brandlegcr auszer vollem Schadenersatz
auch noch 16 junge Rinder zu Busze zu geben ha
be die 60 solidi werth sein sollen, wonach also ein
junges Rind 3 3/t solidi werth war. Wird nun der
solidus ü 12 denare gerechnet, so ergibt dies 45
denare für ein Rind das andererseits eine pensa
auri galt, und hieraus wird nun gefolgert das eine
pensa auri 45 denare galt.
Hicgegcn wird aber eingewendet, das in der
von Endlicher zu Admont entdekten Abschrift der
Decrete Stephans d. II. statt des im C. J. sich fin
denden Ansatzes: „sedecim juvencos qui valent sexaginta solidos“ stelle: „XVI juvencos qui valent
XL solidos,“ wonach also ein junges Rind nicht
3% solidi oder 45 denare sondern nur 2 '/2 solidi,
oder 30 denare werth gewesen wäre, somit auch
eine pensa auri nur 30 denare gegolten habe.
Um nun zu eruiren, welcher von beiden An
sätzen der wahrscheinlich richtigere sei, sucht d. V.
zunächst nachzuweisen, dasz dasjenige, was in der
alten Gesezgebung „pensa auri“ genannt wird, nichts
anderes gewesen sein könne, als das gewöhnliche
Goldstück der Byzantinischen Kaiser, der s. g. Gold
solidus, oder wie er im ungarischen Gesezbuch auch
häufig genannt wird, der aureus Byzantius, und
zeigt dann, dasz wenn das Effectivgewicht der Stephaneischen Silberstücke auch mit seinem allerhöchsten
Ansätze, 0‘930 gramm, zum Grunde gelegt, und dem
Minimalgewichte des Byzantiners von 0 464 gramm
gegenübergestellt wird, weder der Ansatz von 45
noch der von 30 solchen Silberstücken auf einen
Byzantiner zu dem im XI Jahrhunderte üblichen
Werthverhältnisze-von Gold zu Silber, nehmlich 1: 12
paszt, indem nach dem ersteren Ansätze sich das
Verhältnisz 1: 9-375, nach dem lezteren gar nur
1 : 6‘25 ergibt. Nichtsdestoweniger glaubt er aber
dem ersteren den Vorzug geben zu müssen, u. z.
nicht aus dem scheinbaren Grunde, weil er einangenäherteres Verhältnisz ergibt, sondern hauptsäch
lich aus dem Grunde, weil die dem Brandstifter auf
erlegte Busze in den den Capitularicn Carls des Grosen
_________________________________________
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nachgebildeten Decreten St. Stephans, höchst wahr
scheinlich dem fränkischen fredum entsprach, wel
ches bekanntlich immer 60 solidi ausmachte.
Um nun auch mit dem Werthverhältnisse des
Goldes zum Silber ins Reine zu kommen, constatirt
d. V. zunächst die anerkannte Thatsache, das den
ersten ungarischen Münzen die gleichzeitigen bayri
schen Münzen zum Muster gedient, und vergleicht
dem zu Folge das Gewicht der Münzen St Ste
phans mit dem der unter seinem Zeitgenossen Hein
rich V. in Bayern geprägten Münzen. Diese Ver
gleichung ergibt das überraschende Resultat, dasz
die Bayrischen denare jener Zeit durchschnittlich
doppelt so schwer waren wie die ungarischen Silbermünzen, nnd somit zu der Annahme berechtigen,
dasz die Silbermünzen St. Stephans eigentlich Halb
denare oder Heller gewresen seien. Betrachtet man
sie als solche und rechnet hienach 90 Stück auf
einen Byzantiner, indem man als Normalgewicht das
Durchschnittsgewicht derselben annimmt, so ergibt
sich ein Verhältnisz von Gold zu Silber ungefähr
wie 1: 15, und dies etwas hohe Verhältnisz glaubt
d. V. aunehmen zu dürfen, indem er dasselbe einem
conventionellen Agio zuschreibt, das die neuen Mün
zen eines eben erst erstandenen Königthums, die
noch dazu in der ersten Zeit massenhaft in Umlauf
gesezt worden zu sein scheinen, da sie nicht nur
offenbare Spuren eiliger und somit schleuderischer
Erzeugung an sich tragen, sondern unter allen un
garischen Münzen jener Periode die allerwenigst
seltenen sind, sehr wahrscheinlich beim Verwechseln
gegen den allgemein gekannten und beliebten By
zantiner sehr leicht verloren haben können.
Da zur Zeit St. Stephans 4 pensa auri auf
eine Mark Silbers ginger, mithin 360 seiner Silbermünzen eine Mark gewogen haben müssen, so er
gibt sich hieraus eine Mark von 271,08 gramm,
die sieh von der altbayrischen Mark so wenig un
terscheidet, dasz sie zu dem Schlüsse berechtigt, St.
Stephan habe als Normalgewicht bei Ausbringung
seiner den bayrischen Denaren nachgebildeten Mün
zen die bayrische Münzmark cingeführt.
Nachdem nun ferner noch nacligewiesen wird,
das die Annahme von 30 denaren oder 60 halbdenaren auf einen Byzantiner nach Lesung der Admonter Handschrift auf keine Weise mit den Ver
hältnissen jener Zeit auch nur annähernd in Ein
klang gebracht werden kann, constatirt er, dasz die
nächsten Nachfolger St. Stephans sein System gesezlich aufrecht erhalten haben müssen, wenn auch
in den Münzen selbst sich eine allmälige Verringe
rung des Schrottes bei gleichzeitiger Verschlechte
rung des Kornes zeigt.
Erst unter der Regierung Bela’s I, hat eine
allgemeine Reform des Münzwesens Statt gefunden.
Dies meint der V. aus der Notiz der Chronisten
Thuröczi und K6zai zu erkennen, welche besagt:
„fecit etiam cudi numos magnae monetae ex argento purissimo“, und dann wieder: „byzantiosque
permisit currere per districtum regni sui. Argenteos
-<x£
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etiam denarios ut supra dictum est, quorum quadraginta byzantius census erat.“
Diese Reform des Münzwesens bestand nach
Meinung d. V. ihrem Wesen nach in Folgendem:
1) Bela I. schaffte die von St. Stephan adoptirte bayrische MUnzmark ab, und führte statt der
selben eine andere ein, die wahrscheinlich aus dem
heimischen, nationalen Pfunde abgeleitet war.
2) Nachdem das ungarische Geld bereits all
gemein bekannt und beliebt war, wollte er dem
noch immer üblichen Agio ein Ende machen, was
er ganz regelrecht dadurch bewirkte, dasz er dem
Byzantiner gesezlichen Curs verlieh und ihn gesezlich zugleich als ausländische Münze gegen das ein
heimische Geld etwas geringer valvirte, was er um
so leichter thun konnte, da die damaligen Byzanti
ner auch ^tatsächlich schon etwas leichter und
schlechter geworden waren.
3) Ist es wahrscheinlich das Bela I. neben den
bis dahin allein üblichen Ilalbdenaren auch ganze
Denare, wenn auch nicht in groszer Menge schla
gen licsz. Dasz solche unter den noch erhaltenen
Münzen sich noch nicht gefunden haben, darf nicht
wundern, da einerseits von Bela I. überhaupt nicht
viel Münzen erhalten sind, andrerseits der Umstand,
dasz die folgenden Königs die Münze alljährlich er
neuten, wobei die alte umlaufende Münze verrufen
und eingeschmolzen wurde, cs erklärlich macht, dasz
von einer gewissen Sorte um so weniger sielt Sttikke erhalten konnten je gröber im Schrot und feiner
im Korn dieselbe war.
Da nun andrerseits constatirt ist, dasz von Be
la I. ab 5 pensa auf die Mark gerechnet wurden,
so ergibt sich unter den obigen Voraussetzungen
aus den Wägungen der vorhandenen Stücke, für
den Denar Belas I. im Durchschnitte ein Normalgewicht von 1-25 grainm, und dies zum Grunde ge
legt ein Verhältnisz von Gold zu Silber wie 1:11,
welches zu dem Obigen sehr gut paszt; ferner er
gehen 5 pensa 40 Stück oder 200 Stück ä 1-25
gramm eine Mark von ungefähr 250 grainm, und
diese hält der V. für die alte ungarische Manzmark
oder marca Budensis, wofür er noch folgende Be
lege anführt:
1) Dem V. sind 7 Stück Gewichte in die
Hand gekommen die aller Wahrscheinlichkeit, nach
aus der alten Hermannstädter Münze stammen, und
die einzeln gewogen 146-43, 18333, 19G-86, 201 80,
20G'40, 229-20 und 313 gramm wiegen. Offenbar
beziehen sich diese Stücke auf eine Einheit von
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4-57—4-58 gramm, und diese- Einheit, wovon die
betreffenden Stücke der Reihe nach 32, 40, 43,
44, 45, 60 und 69 enthalten, kann wahrscheinlicher
Weise nichts anderes sein als das Piset oderAchtundvicrzigstel der alten Hermannstädter Mark (marca
Cibiniensis), die sonach 219-456 gramm ungefähr
gewogen haben musz. Nun heiszt es in einem Di
plome des Königs Andreas II. aus dem Jahre 1224,
dasz wenn der Hermanustädter Mark noch ein Ach
tel dieser Mark und ein Külluischer Denar hinzugefUgt würden, dies ohngefäkr die Ofner Mark er
geben werde (videlicet quintum dimidium fertonem
Cibiniensis ponderis cum Coloniensi denario, ni discrcpent in statera), macht man diese Rechnung, so
ergibt sich :
1 marcha Cibiniensis
. 119-456 gramm
V8 n
n
h
27-432
„
1 Küllnischer denar . .
1-392 „
Zusammen . 248-280 „
in der That ungefähr so viel, wie di eobea gefun
dene Mark.
2) Bei den Goldeinlösungs Acmtern in Sieben
bürgen ist noch heute das alle Piset-gevvicht üblich,
dies Piset, das kein anderes sein kann als das Pi
set der alten Ofner Mark wiegt nach genauer Un
tersuchung 5 207 gramm, und dies 48 mal genom
men, ergibt für die Mark 249-93G gramm, also wie
der beinahe das oben gefundene Gewicht.
3) Es ist constatirt, das von Karl Robert an
bis auf Johann Ziipolya in Ungarn aus der Mark
stets 69 Stück Ducaten geprägt wurden. Nun wie
gen die Ducaten jener Zeit durchschnittlich 3.G02
gramm, mithin die Mark G9X3'602 oder 248 552
gramm, was wieder sehr gut zu dem Obigen stimmt.
Somit glaubt d. V. zu dem Resultate gelangt
zu sein, das die alte ungarische Miinzmark in der
That 249—250 gramm gewogen habe, die Ilerrmannstädter hingegen ungefähr 219‘5 gramm.
Von lezterer ist überliefert das sie von Bela
III. eingeführt sei. Wahrscheinlich war sie auf 8
Unzen des römischen Pfundes normirt, und hiezu
die Normalgewiehte aus dem benachbarten Byzan
tinischen Reiche geholt. Waren nun diese amtlich
justirt, was sehr wahrscheinlich ist, so müssen 8
Unzen römischen Gewichtes mindestens 219 gramm
gewogen haben, das Pfund also wenigstens 328-5
gramm. Und dies ist es was den V. in dem Glau
ben bestärkt, das Römische Pfund sei in der That
etwas gröszer gewesen als es von Böckh angesezt
wurde.

\

^<>

XVII

Oo.

A»~

EME
—XX

DAS RETYEZATGEBIRGE
isi localcr und

iiaturhistorisclicrBeziehung.

Vorgetragcn in dór wissenschaftlichen Sitzung des Mus. Vor. Ausschuszes
von JO H AN N v. OSATÓ.
In der, auf die localen Verhältnisse Bezug
nehmenden allgemeinen Einleitung gibt der Verfas
ser eine möglichst genaue Charakteristik des durch
forschten Gebicthcs, indem er die Graenzen des
selben praecisirt und einige bekanntere geschichtli
che Erinnerungen, endlich eine, die Phantasie der
Bewohner recht gut wiedergebende Sage vorführt.
Das Retyczatgcbirge bildet einen Theil der
Hátszeg Gegend, welche sich in zwei Theile theilt,
nämlich in den eigentlichen „Vidék“*) und in des
sen Mündung. Die Ilátszeg-Gegend bildet einen
Kreis von beiläufig zwei und einer halben Meile
Durchmesser. Die Mündung ölfnet sich gegen Os
ten und bildet ein keilförmiges, welliges, stellen
weise von Gebirgsbächen durchströmtes Thal, wel
ches bei dem Dorfe Csopja beginnt, und am Fusze des Berges Bába endet. Gier gabelt sich der
Weg und führt der eine Zweig an der groszartigen
Höhle. „Csctatye Boli“ vorbei in das interessante
Sillthal, indessen der andere die Bába übersteigend
ebenfalls durch das Sillthal nach dem, in die Wa
lachei führenden Vulkanpasse geht.
Das ganze Gebicth wird durch reich bewal
dete, mit ihren Gipfeln bis über die Baumgränze
emporragende Berge eingefasst, wodurch dasselbe
den schönen, romantischen Character erhält.
Im Osten erhebt sich aus dem Sillthall der
7,G80 Fuss hohe Pareng, welcher die Gräuze Sie
benbürgens und der Walachei bildet. Von Ostsüd
nach AVesten zieht sich das zackige Ketyezát-Ge
birge, welches beim „Eisernen Thor“ jenen Pass
bildet, welcher in das Banat führt, und durch wel*) Vid6k = Gegend, jedoch in dem Sinne wie m an z.
B. das Rheinland n. dgl. ohne R ücksicht auf politische Zerstükkelung als Ganzes zu verstehen gew öhnt ist.

dien einst Trajanus seine Legionen zur Unterwer
fung Dccebals und Dacicns führte.
Nach Norden ziehen sich die eisenhaltigen Haczasel, wreiter die Farkader Berge; in nordöstlicher
Lichtung erheben sich die llätszegcr, Orlyaer, Csopjaer und weiter die Ponorer etc. Gebirge.
Aus diesem Gebirgscomplex entspringen meh
rere Flüsse und Bäche; so die Strcll (Sztrigy), wel
che vereint mit dem, bei Klopotiva und Malomviz
vorbeiströmenden, sogenannten „groszen Wasser“
(Nagyviz) unterhalb des Dörfchens Liebfrauen (Orlya-Boldogfalva) das Gebirge durchbrechend, die
einzige horizontale Stelle der Hälszeg Gegend erzeugt.
Hierauf folgt ein geschichtlicher Rückblick
und eine, schon angedeutete Sage. Die Gegend war
bekanntlich beinahe durch zwrei Jahrhunderte eine
römische Provinz (vonTrajan bis Aurelian 101—274),
und ist ein reicher Fuijdort für archacologisehe
Sohätze. In der Niihe von .Varhcly blühte einst Sarmizegethusa, spaeter Ulpia Trajana, als deren ein
ziger Zeuge, an Ort und Stelle nur noch der ovale
Damm des Amphitheaters zu finden ist. Indem der
Verfasser noch die bei Krivadia und Orlya stehen
den Ruinen der römischen Wachtthürme und die
letzten Reste einiger Mosaikböden erwähnt, über
geht er zur Sage, und hebt hervor, dasz vom Vol
ke alle römischen Bauwerke den Juden zugesebrieben werden.
Die Sage erzählt: In jener Zeit, als noch
feuerspeiende Drachen Uber den Felsen regierten,
und das arme Volk in Schrecken erhielten, lebte
in der Walachei ein sehr starker junger Mann Na
mens Jorgowän, welcher in die Tochter eines Hir
ten verliebt war. Das Msedchen, welches auf den
Alpen Vieh weidete, verschwand plötzlich spurlos.
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Jorgowans Sachen war vergebens und er entschloss
sich, nicht mehr in die Heimath zurück zu keh
ren, sondern auf jenem Felsen, welcher auch noch
jetzt seinen Namen trägt, das Einsiedlerleben zu
fuhren.
Als er einst auf der Spitze des Felsens sasz,
hört er plötzlich einen wunderschönen weiblichen
Gesang, und erkennt die Stimme seiner verschwun
denen Geliebten, welche der, auf dem gegenüber
liegenden Felsen hausende Drache geranbt hatte, und
strenge bewacht.
Jorgowan steigt hierauf in Land hiuab, ver
sieht sich mit einem vierzig Centner schweren Streit
kolben und setzt zur Mittagsstunde, zu welcher
Zeit sich der Drache eben sonnt, zu Pferde von
seinem Felsen auf jenen des Drachen hinüber, kann
aber den Drachen nicht besiegen. Zurückgekehrt
nimmt er einen Streitkolben von 99 Czentnern und
vertreibt endlich den Drachen, welcher Uber die
Gipfel flüchtend, mit seinem glühenden Athem Bäu
me und Sträucher niederbrennt, so zwar, dasz
selbst jetzt keine mehr wachsen. Jorgowan ver
folgt hierauf den Drachen bis an die Gränze; hier
gelobt der Drache, sich zu rächen, und zw ar:
durch Fliegen, welche das Vieh vernichten sollen.
Der Drache verblutete in den Bergen von Mehadia; sein Feuer erhitzte die Quellen und die Columbacser Mücken begannen das Vieh zu quaclen.
Der Eindruck des Hufes von Jorgowans Pferd
wird noch licut zu Tage gezeigt.
Hierauf folgt die weitere Charakteristik der
Gegend.
Das Retyezat Gebirge erhebt sich aus dem
walachischen Sillthale, zieht sich bis zum eisernen
Thor-Pass und bildet einen Gürtel, welcher die
Hátszeg in Ost-süd westlicher Richtung umgibt.
Dieser Gürtel wird vielfach, durch von Nord nach
Süd laufende, schmale Tiiäler zerklüftet, so zwar
das das Ganze eher den Namen einer Berggruppe denn
einer Kette verdient. Die Gruppe dehnt sich ellip
tisch aus, sendet ihre Ausläufer südlich in das
Flachland der Walachei; nördlich in die Hátszeg
und schlieszt sich östlich an das Vulkan-, westlich
an das banater Gebirge an, bildet demnach die
Graenze dreier Länder. *
In petrographischer Beziehung: herrscht an
der nördlichen und westlichen Seite Gneiss und
stellenweise Glimmerschiefer vor. Bei Malomviz fand
nauer in geringer Ausdehnung, im Kristallinischen
Gestein Serpentinsehiefer eingebettet.
Südöstlich Uber die sogenannten „Kuszturák“
forschreitend, welche aus Gneiss bestehen, beginnt
in dem Theile der Dréksánu-alpe Chloritgneiss,
welche Gesteinsart dann die ganze Seite des Dréksanuthales bildet. Das Gestein verwittert leicht und
gibt bald guten Weidegrund.
Botanisch kann dieses Terrain nicht ausge
beutet werden, weil seine hohe Lage die Entwik-
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kelung der Flora erst spät gestattet, und lange vor
der Entwicklung Schafe eingetrieben werden.
Dieser Theil endet mit dem Szkoku-Dr^sänuluj welcher einen tiefen Stattei bildet, mit wel
chem der Chloritgneiss aufhört, und der Kalk be
ginnt. Dieser Punct ist in geologischer Hinsicht
sehr interessant, weil hier die verschiedenen Ge
steine der einzelnen Theile Zusammentreffen, und ein
aus allen möglichen Gesteinsarten bestehendes Gerölle entstehen lassen.
Nachdem man Szkoku verläszt, erreicht man
eine weitgedehnte Kalk-Kette, die in dem Jorgowanfelsen und der Galbina Kuppe gipfelt.
Diese Kette zieht sich vom Szkoku nach Nor
den, sendet den Berg PFsa-Kimpenyilor in das
Sillthal und bildet nach Süden eine gewaltige Gränzkette, welche wahrscheinlich mit den Kalkbergen
von Mehddia in Verbindung steht. Vom Gipfel aus
übersieht man das Flachland der Walachei. Das
Gestein ist aschgrau und wurde von Partsch der
Kreideformation zugezählt.
Das Kalkgebirge ist sehr wasserarm, wo hin
gegen das Gncissgebirge nebst allgemeinen Wasser
reichthum, eine grosze Anzahl alpiner Seen, soge
nannter Meeraugen-aufzuweisen hat.
Einer der interessanteren ist der Zcnöga See,
vom Retyezätgipfel südöstlich gelegen. Mit seinem
Spiegel liegt derselbe beilänfig 6000 Fusz hoch,
ist elliptisch, hat einen Umfang von 1400 Schrit
ten und ist beinahe ganz von Bergen eingeschlos
sen. Nachdem der Verfasser noch die schöne Lage
der Seen des Obirsöa töuluj, Vasziel und Gales
Thaies hervorhebt und bemerkt, dasz der Gipfel
das Retyezat, als der höchste, 7.800 Fusz hoch em
porragt, endlich constatirt, dasz mit Ausnahme der
Kalkgipfel alle übrigen auf ihrer Spitze mit Gerol
le bedeckt sind, übergeht er zur Fauna und Flora.
Nachdem in den betreffenden Verzeichnissen
die lateinische Nomenclatur vorangestellt is, bedür
fen dieselben wohl keiner näheren Erläuterung.
Der entomologisehe Theil, für welchen das
Materiale wohl vorhanden aber nicht bestimmt ist,
bleibt vorläufig unberücksichtigt.
Am Schlusze der Verzeichnisse, folgt, nach
einer allgemeinen Deduction Uber Zonen, die Vor
führung der Vegetations Zonen der geschilderten
Gegend, u. z. I-te Zone bis zur Grenze der Buche
4000'. Es werden hier einesthcils die, für diese Zo
ne charakteristischen Säugethiere und Vögel, dann
die Flora angeführt.
II- te Zone bis zur Grenze der Tanne: 5,500'.
IIIte Zone bis zur Grenze des Krummhol
zes: 7000'.
IVte Zone den eigentlichen Alpenpflanzen,
bis: 7800'.
Zum Schlusze beginnt mit Alyssum Wulfenianum ein Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche
der Kalkformation eigenthümlich angeboren.
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Über das Vorkommen des gediegenen Schwefels
ln H E L Ë 7 IË I-K I4 V il§
von F. J. KREHXITZKY.
Eine interessante und hochwichtige Erschei
nung in unserem Vaterlande bildet gew'isz in jeder
Hinsicht das bis jezt sehr wenig bekannte Vorkommen
des kristallinischen und derben Schwefels in rhyolitisch- weissem Trachyttuff und in dem dichten Andesit, oder llargittatracbyt am 1073 klaftcr hohen
Gebirg Kclemen-Izvor. Der Kelemener Gebirgstock
nördlich von Gyergyo bildet den nördlichen Theil
des ausgedehnten Ilargittagcbirges, wird durch
den Marosflusz bei Gyergyo Toplicza, Mesterház,
Palota, Ratosnya, Dcda auf eine Strecke von 6, bis
7 Meilen von Ost nach West durchbrochen. Die
Trachyttuffe und Conglomeratc bilden einen gros
sen Theil des Kelemen eben so wie des Hargitta
Gebirges, und können besonders am Marosdurch
bruch und in den tiefen und langen Seitenthälcrn in
steilen, pittoresken grossen Felsenparthien genau be
obachtet werden; diese Eruptivtuffe und Conglomerate begleiten, oder besser gesagt umgeben dieses
Gebirge von drei Seiten nnd zwar nördlich bei Tihucza und Borgo-Ristricsora südlich bei Toplicza, Mes
terház, östlich bei Dcda und Magyar-Kövesd und
westlich wird das Gebirg von krystallinischem Schiefergesteine begrenzt bei Gura Haitié an der Gren
ze der Moldau, Bilbor und etwas mehr westlich
von dein Ditroer Syenitstock. Diese Conglomérat
und Brccciengcstcinc greifen tief in das Innere
dieses Gebirgsstoekes ein, wo sie in den Thälern
Ilva und Ratosnya, so wie auch am Marosdurch
bruch bis hoch hinauf in die Krumholzregionen
eutblöszt sind und selbst Uber einige 900 bis 1000
Fuss Höhe bei Tehu, am Ursprung des Ilvabaches,
Pietrilc Ros und Tibutzaer Posthaus. Diese Trachytconglomerate bestehen aus Ungeheuern Tracbyt und
Basaltblöcken, leztere sind an vielen Orten durch
Olivin hellgrün gefärbt, auch feinere Sedimente neh
men gröszere Strecken in dieser Zone ein, die man
oft als geschichtet wähnt, in Folge ihrer gröberen
und feineren Fragmente.

An mehreren Orten werden diese Trachytconglomerate von Basaltkegeln durchbrochen bei OlahToplicza, Mesterház, Laurda, dieses Gestein hat
eine hellere Farbe als die Basalte der Detunata,
auf dem Bergrücken Drigla findet man einen gros
sen Kegel, von einer dichten im Bruch splittrigen,
mandelsteinartigen, schwarzgraucn Basalt-varietät.
Die Spitze des Gebirges Kclemen-Izvor bildet
ein dunkelgraucr, dichter Andesit (llargitt) Trachyt,
das Gestein hat oft ein ganz schlackenartiges Aus
sehen, gegen die Gebirgsspitze Nyegoi wird der
Trachyt grob krystalliniscb, und hat ganz das Aus
sehen des Grünstein-Trachytes (Porphyr) die ausgeschiednen Mineralindividuen, aus denen dieses Ge
stein zusammengesetzt ist, erscheinen in groszen,
ausgeschiedenen vollflächigen Krystallen, auch fin
det man frei ausgeschiedenen reinen Kiesel in gröszéren Parthien. Von hier weiter nordöstlich am
südlichen Abhang des 1,111° hohen Berges Petros,
und am Ursprung des Baches Ilva fand ich in
diesem Gestein faustgrosze Fragmente von Amphi
bol-schiefer.
Beachtenswerth ist auch hier eine kalte Quel
le, die eine weisse und röthliche, poröse Masse in
bedeutender Menge herausfördert und am Rand
dieser Quelle als Sinter absetzt ähnlich als wie die
Karlsbader-Quellen das Kohlensäure Natron. Dieser
Sinter wird von den hiesigen Gebirgsbewohnern
Kötej, Laptie de Piatra genannt und besonders bei
Hornvieh und Schafen als Heilmittel gegen Diar
rhöe mit glänzendem Erfolg benützt, nach dem Geschmak zu urtheilen enthält dieser Sinter Magnesia
und Kali und hat mit dem in der Heilkunde be
kannten Lac Lunae Aehnlichkeit.
Als ich den südlichen Theil des Gebirges Kelemen-Izvor bis hinab gegen den Ort Gyergyo (auch
Olah) Toplicza beging, beobachtete ich entlang dem
Seitenthale des Baches Putoros (stinkende) an den
entblöszten Felsenparthien den Andesitischen Trachyt

/<>»•

£

----------

-CO

XX

--------------- ----------------------------

O^"
T

EME

bis gegen Gyalu Csont, wo wieder vorherrschend Ct. in Jahr 1865 Uber England 82,320 Ct. Schwefel,
(und doch wird der Schwefel aus dem Ausland
der Ehyolit oder Quarz-trachyt ansteht.
emgefübrt.) Von ganz besonderem Interesse er
6
bis 700 Klafter unter dem in der Krumm
holzregion befindlichen 200 □ Klafter groszen scheint aber noch ein weiteres Scbwcfcl-vorkomTeich, ist auf eine Strecke von 40 bis 50 Schrit mcn. Unter dem im Obigen erwähnten Hargitt-trachyt
ten lebhafter Geruch nach Schwefelwasserstoff zu fand ich eine mächtige 15 Klafter hohe Felsen Parbemerken, woher auch der Bach unzweifelhaft sei thie eines schwarzgrauen, mit krystalliniscbem Schwe
nen Namen hat, hier zeigen sich mehrere, starke fel imprägnirten Trachytes, das Gestein ist etwas
Säuerlinge. Die Gas-Exhalationen erinnerten mich porös, in der dunkel grauen Grundmasse sind glän
ganz an jene in der bekannten Höhle am BlUlös, zende Feldspathkrystäilchen mit deutlicher Oligodoch waren Schwcfelabsätze hier nicht zu finden, klasstreifung ansgeschieden: zahlreicher sind an
nach den bedeutenden Sinterbänken von reinem dere Feldspathkrystäilchen, die mit einer matten
Eisenoxyd am Rand dieser Säuerlinge zu urtheilen, Verwitterungsrindc überzogen sind. Auch Eisenkies
ist hie und da eingesprengt an vielen Stellen ist
sind dieselben stark eisenhaltig.
Die Spitze des Berges Kelemen-Izvor bildet dieses Gestein ganz schlackig. Was aber diesen
der schwarzgrau andesitisebe Trachyt (Hargitt-tra- Gebirgsgesteinen ihr besonderes Interesse verleicht,
cliyt), der bis gegen die Mitte seiner Abdachung ist der bedeutende Gehaltan gelbem krystallinischen
gegen das Quellgebict des Nyagrabachcs anhält. Schwefel, der in kleinen Parthien das ganze Gestein
Das Gestein ist an vielen Stellen, in den zu Tag durchzieht, so dasz er gewissermassen mit zu den
stehenden, steilen Fclsenwänden leicht zu beobach integrirenden Bestandteilen desselben zu gehören
ten, von hier 400 bis 500 Klaft: weiter abwärts scheint. Dem Ansehen nach gehört das Gestein zu
(dieses Terrain ist stark mit Krummholz gestrüpp den jüngeren andesitischen Trachytcn und es scheint
und mächtiger Damm erde bedeckt) findet man wie ndt aller Wahrscheinlichkeit das Product eines un
der in steilen zu Tag stehenden Felsenpartien den terseeischen Vulkans zu sein. Die Analyse dieses
zum Theile tuffartigen zum Thcile fast nur aus Gesteins die Ervin Freiherr vou Sommaruga, bei
reinem Kiesel mit einzelnen Sanidin Nadeln beste der k. k. geologischen Eeichsanstalt ausflihrte, er
henden porzellan artigen Ehyolit, der nördlich den gab in 100 Thcilen :
ganzen Berg Pietriscl bildet und südlich bis Gyalu
K ie s e ls ä u r e .................... . 58'58
Csont in groszer Ausdehnung ansteht, an einzelnen
Thonerde ...............................
15-44
Stellen ist dieser Quarz-Tracbyt oder Ehyolit stark
E ise n o x y d u l.........................
7-57
eisenschüszig und drüsig besonders auf dem Berg
K a lk e r d e ...............................
4-31
rücken Beserika, wo die Klippen alten Festungs
M a g n e s ia ...............................
1-83
ruinen ähnlich sehen.
K a li.........................................
M5
N a tro n ....................................
M2
Zwischen diesen zwei Gebirgsgesteinen, näbmW asser....................................
1-64
lich dem andesitischen und rhyolitischcn Trachyt, fin
Schwefel (a) . . . . . . .
6-81
det man den Schwefel derb in 50 bis 60 Kubickfusz groszen Knauern, und mild in einem gelblich
98-45
weissen Letten in groszer Menge, begleitet von
Nach den durch mich an Ort und Stelle durebeiner conglomeratartigen, aus Trümmern von Tra- gefUkrten docimatischen Proben ergab sich der
cbyten fest verbundenen Gesteinsmasse vor, dieses Schwefelgchalt im Durchschnitt 18—20%, einzelne
Gestein nennt Herr Pavai Perlith. Das Mutterge Stücke enthielten 25%stein, in dem der Schwefel zum Theile krystalliSoweit die Angaben über die jüngste vulka
niscb zum Theile ganz derb vorkommt ist ein wei- nische Erscheinung in Santorin berichten, wird der
szer stark quarziger Tracbyttuff dessen Drnsen- Schwefel in der dortigen Oberseeischen Lava in Fol
räume mit Schwefel ausgcfiillt erscheinen. Der Schwe- ge der hoben Temperatur ganz veriniszt, und nur
felgehalt beträgt in diesem Gestein 40 bis 80fl/<>- die Gase bestättigen das Vorhandensein desselben,
Nach den lezten statistischen Daten von der k. k. in dem unterseeischen Thcil, wird sich der Schwe
statistischen Central-kommission wurde im österreichi fel w'ohl in Folge der condensirten Dämpfe in den
schen Staate im Jahr 1865. 33,355 Ct. und im Jahre Drusenräumen der abgekühlten Lavakrusten ab
1864. 37,802. Ct Schwefel erzeugt. Aus Sicilien wur- gesetzt haben.
nach Österreich eingeführt im Jahre 1864.86,782
Klausenburg, März 1867.
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Ueber die Erbauung dieses irn Südwesten
Siebenbürgens am linken Maroschufer auf einem
kegelförmigen Vorläufer eines Gebirgskammes in
Ruinen liegenden Bergschlosses Deva oder Dimriek
führt der Verfasser die Sage an, dasz von drei Jung
frauen einst der Entschluss gefaszt wurde, je eine
Burg aufzubauen. „Ist es Gottes heiliger Wille“ —
so sprach die Erste — so baue ich eine eiserne
Burg in drei Wochen.“ Und rasch legte sie Hand
an das Werk und nach drei Wochen erhob die Burg
von Vajda-Hunyad ihre gewaltigen Zinnen. „Mit
Gottes Hilfe“ — rief die zweite — „vollende ich
eine silberne Burg in drei Tagen.“ Und auch sie
begann rüstig und rührig zu schaffen und am Aben
de des dritten Tages schaute das Devaer Gemäuer
von steiler Bergesspitze weit in das Land hinaus,
während das Werk der Dritten, die eine goldene
Burg, auch ohne des Himmels Beistand in Einem
Tage zu bauen sich vermessen hatte, kaum be
gonnen, von des Marosch und des Strel heranrau
schenden Fluten spurlos hinweg geschwemmt wurde.
Nach einer andern mythischen Überlieferung
sind drei Riesenfrauen beschäftigt, zu gleicher Zeit
die Devaer und Aranyer Gelasse und das Bad von
Kis-Kahiny') zu fertigen. Bei dem Beginne des Wer
kes sagte die Erste und Letzte: „In Einem Tage
wollen wir es zu Stande bringen; so Gott will.“
Die Riesin von Arany*2*) hingegen rief. „Hilft er oder
hilft er nicht; ich bau es dennoch auf!“ Sie brach
te die Burg auch fertig; aber schon in derselben
Nacht sank sie in Trümmer, um sich nie wieder

zu erheben. Was die beiden Andern geschaffen;
steht bis heute. Und dennoch waren es auch schwere
Werke ! denn bei Kis-Kaldny ist das in der beiläu
figen Gestalt eines Ohres 45 Fusz lange und 50
Fusz breite Badebassin, mit seinen bis auf 15 Fusz
Tiefe senkrecht abfallenden Wänden, in einen al
lein stehenden, etwa 18 Fusz Höhe und 40 Schrit
te Durchmesser • zählenden Kalkfelsen eingemeiszelt''*) und man kann sich die Arbeit vorstellen,
wenn man bedenkt, dasz Jene, welche die Devaer
Burg baute, früher fertig wurde und noch. Zeit fand,
herüber zu kommen und zu backen. Aus Ärger Uber
das eigene Verhängnisz und über der Änderen
Glück, warf die Dritte, welche gegenüber auf Köbohlogfalva4) wohnte, übereilig sich auf das Rosz
und setzte in einem Sprunge auf den Ivalänyer
Felsen, so dasz die llufspur bis zu dieser Stuude
sichtbar geblieben ist.
Nach einer dritten Version sind Feen die Er
bauer des Schlosses, an dessen Geschicken diesel
ben ira Verlaufe der Jahrhunderte immer einen so
ungetheilten und ungeschwächten Antheil nahmen
und nehmen, dasz sie alle sieben Jahre daselbst
erscheinen.5)
Aus diesen Sagen dürfte bei dem Umstande,
dasz die frühzeitigen ßevölkcrungs-elemente dieser
Gegend slavische waren u. der Name Deva in die
ser Sprache wurzelt, lleminiscenzen eines auf die
sem Bergkegcl stattgehabten slavischen Venuskul
tus nachklingen, welche Gottheit slaviscb Siwa
oder Dzewa heiszt.

') D orf im Hose' Unter B ezirke Uer ü n n y a d er Gespnnnsclmfc m it einer schon den Körnern bekannten warm en Quelle
von 22° Jtoanmur.
2) D orf im Kernender Bezirke der Ilunynder Cespapnschnft, am rechten Marosufer m it Mmicrtriimmern auf einer
Fclsspitzo.
M ur. Evk. IV. köt.

3) Cf. N e i g e b a n r . - „Daclen aus den U iberresteu des
classischen Altertlmms K ronstadt 1851. 8. p. 91.
4) L e n k topogr. Lexik. II. p. 307 verlegt es in den
Kitider Bezirk dos oberen Kreises der Ilu n y ad er Gospannsclmft.
•’) K ö v á r y : „Erdély régiségei“ P est 1852. 8 p. 18.
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Der Verfasser hält die Ansicht derer, welche
davon ausgehend, dasz das heutige Deva die Stelle
des alten römischen Decidava oder Singidava be
deckt, das genannte Bergschlosz aus den Zeiten
des Dakenkönigs Dekebal oder Trajan’s datiren,
flir blosze Konjektur, u. führt an, dasz in Bezug
auf die Zeit der Erbauung des Schlosses, nament
lich in neuern Formen Wolfg. Bethlen zwischen
der Zeit Ludwigs I. (T342—1382) und Sigismunds
(1387—1427) schwanke, Neigebaur ausdrücklich
das Jahr 1510 nenne, obwohl dasselbe bereits
vor 1260 erbaut sein muszte, nachdem ein castrum
Deva bereits 1269 urkundlich dazumal genannt
wurde, als König Stephan sich wider seinen Vater
Bela IV. empörte.
Der nach dem Aussterben der männlichen Arpade zum Königthum berufene Enkel Bela’s IV.
Herzog Otto von Baiern wurde 1307. durch den
mächtigen Woyvoden Siebenbürgens Ladislaus im
Bergschlosse Deva gefangen genommen. Urkundli
che Nennungen Devas kommen seitdem häufig vor;
so wie Aufträge an die Castellanc des Bergschlosses.
Als Wojewodalsitz wird Deva 1385. ausdrück
lich genannt6) und dasz es, wie die königlichen
Schlösser jener Zeit überhaupt, von einer eigenen
„militia castrensis“ besetzt und vertheidigt wurde;
dafür spricht eine am 26. Dezember 1394. durch
den König Sigismund zu Thorda gefertigte Urkun
de,7) kraft welcher zu Gunsten eines Walachen
Dobre, innerhalb der Devaer Schloszbannmeile
ein Kncziat8) gegen die Verpflichtung zu der mi
litia castrensis errichtet wird. Zu 1407 ist der Castellan Emerikus de Mekchee als jener von Kokei
burg neben dem Devaer Mi c h a e l de D a d a be
zeugt9) und von Deva erging die Aufforderung des
Wicewojwoden Lorand Lepes de Woroskeozy mit
einer bewaffneten Macht gegen den Wegelagerer Kordos Janos nach Szent-Imre zu kommen, an die
Sachsen.1")
Seit Joannes ITunyadi mit dem Devaer Schlosz
und den dazu gehörigen Ortschaften beschenkt wor
den war, blieb cs bis 1504. im Besitze der Hunyadis.
Nichtsdestoweniger erscheint aber Deva
selbst 1474 als Wojewodalsitz genannt,11) und es
muszten, als cs 1504 aus dem Güter Complexe der
Hunyadischen Familie zu Gunsten der Krone wie
der war ausgeschieden worden, die von der Zeit
angerichteten Schäden so sichtbar zu Tage getreten
sein, dasz die 1510 vorgenommenen Reparaturen
einem vollständigen Neubaue gleich kamen.12) Noch
s) Ibid nro SG. F o j ó r Cod. Dipl. X. I. 200.
T) l ' c j o r Cod. D ipl. X. 3. 130. Cf. X. 8. 370.
y) Uiber die Knezun und Kneziate Cf. K c m e n y ' s Ab
handlung in A. K u r z M agazin et II. 2S6—339.
'■') Orig, dto Cibiu. f. 4. post fest. Epipli. im sächsischen
N at. Areh. nro 95.
l0J Orig, dto fer. (i. post G eorg M art, ihid nro 24.
“ ) Urltdc dto 30. Aug. 1474 bei T e l e k i II. K. XI.
Tom . nro D LX I.
,2) Cf. Neigebaur a. u. O. p. 68.
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prangt diese Jahreszahl an einer inneren, der Ma
ros zu gelegenen Ilofinauerseite.
In den der Schlacht von Mohács folgenden
Ereignissen beginnt Deva eine hervorragende Rolle
zu spielen.
Isabella die Tochter Königs Sigismund I.
von Pohlen erhielt 1539 bei ihrer Vermählung mit
König Johann Zápolya Deva als Hochzeitsgeschenk;
welche sich als Wittwe häufig daselbst aufhielt, ln
Folge der zwischen den Vormündern ihres Sohnes
Johann Sigismund, dem Groszwardeiner Bischof
Georg Martinuzzi und Peter Petrovich ausgebrochencu Zwistigkeiten wurde auf Anstiften des erstem
das Bergschlosz von kaiserlichen Truppen Ferdi
nands I. besetzt. Den ränkevollen Martinuzzi, wel
cher den von Castaldo in Deva aufgestellten Kom
mandanten ohne Wissen des Generals abzieheu liesz,
und an dessen Stelle einen seiner Anhänger er
nannte, liesz Castaldo tödten, worauf Deva wieder
in den Besitz der kaiserlichen kam. Im Jahr 1552
vergab Ferdinand I. die Woywodenwürde au Ste
phan Bodo und Franz Kendy, von denen Bodo in
Deva seinen Sitz aufscblagen muszte. Letztem liesz
Isabella nachdem sie die Regierung, welche sie 1550
an Ferd. übergeben hatte, wieder aufnahm, gefan
gen nehmen und in Szamosujvár, dessen Gemahlin
und Kinder aber im Devaer Schlosz, ciusperren.
Dobo wurde frei 1557, in welchem Jahre Sultan
Sólymán das Devaer Bergschlosz einnahm. Nach
Zapolyas II. Tode wurde der wegen seinen Religionsstreitigkeiten mit Blandrata bekannte Schul
rektor von Klausenburg Davidis in die Kerker die
ses Schlosses gesperrt, wo er im Wahnsinn starb.
Fürst Sigismund Báthori wurde vom kaiser
lichen General Basta in Deva zur Unterwerfung
gezwungen. Durch das Versprechen der Verlei
hung des Devaer Bergschlosses hatten die' Siebenbürger Groszen den genannten Generalen zu einem
längeren Aufenthalt in Siebenbürgen bewogen, die
ser hatte vor Deva ein Feldlager bezogen und auf
den 5. Sept. 1603 einen Landtag dahin ausgeschrie
ben ; wo er die Abgeordneten wegen Sig. Bathoris
Wiedererwählung hinrichten lassen vrollte, über
Sennyey Pongrácz Vermittelung aber davon abstand.
Von dieser Zeit hatte Deva eine kaiserliche Besa
tzung bis 1605, wo das Schlosz an den neu ge
wählten Fürsten Bocskai übergeben wurde.
Unter der Herrschaft des Fürsten Gabriel Bá
thori finden wir dieses Schlosz, so wie jenes von
Vajda-Hunyad im Besitze der Bethlen; Gabriel Beth
len zog sich nach seiner Entzweiung mit dem Für
sten nach Deva zurück und rettete sich von hier
zum türkischen Befehlshaber in Temesvár.
Unter Fürst Gabriel Bethlen bescldosz der
Landtag 1607, dasz das Devaer Bergschlosz nie
in den Händen von Privaten, sondern jederzeit im
Besitze des jeweiligen Landesherrn zu verbleiben
habe. An die innere Ringmauer erbaute Bethlen
eine runde Bastei. Nach Bethlens Tod blieben trotz
des obigen Landfagsbeschlusses Stephan und Pe-
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tér Bethlen im Besitze Dcvas, der Fürst Rákóczi I.
liesz das Schlosz aber seines Geschützes und Munitionsvorrathes berauben und auf seine Schlösser
in Ungarn bringen.
Der Fürst Achatius Barcsai bekam bei seinem
Regierugsantritt Deva in seine Hände und auf die
sem Schlosse hielt seine Gemalin Elisab. Szalánczi
Hof bis zum 2. dezemb. 1658, wo sie nach Schäszburg übersiedelte. Kurz darauf wurde das Schlosz
wieder der Sitz der Fürst!. Familie, wohin der
Fürst den Ilerrmanstädter Königsrichter Lutsch zur
Berathung berief. Barcsai muszte aber, um nicht
dem nach der Herrschaft strebenden Rákóczi in die
Hände zu fallen, aus Deva nach Temesvár fliehen;
Rákóczi liesz um Deva, wo Barcsais Familie unter
dem Schutze des Nicolaus Bethlen weilte, belagern,
ohne es zu nehmen. Michael Apafi I. erzwang die
Entsagung Barcsais. Der Widerstand, welchen Deva
1661 leistete, wo weder Montecuculi noch die Tür
ken das Schlosz zur Uibergabe zwingen konnten,
liesz den Besitz desselben für Johann Kemény wünschenswerth erscheinen, er vermochte daher den
Kommandanten desselben Springer zur Uibergabe,
Kemény fiel aber schon 1662, worauf dasselbe an
Apafi übergeben wurde 1662. Hier wurde der Comes der sächsischen Nation Andreas Fleischer von
16. Oct. bis 19. Nov. desselben Jahres festgehallen.
In Folge des zwischen dem Kaiser und Mich.
Apafi am 28. Mai 1686. abgeschlossenen Vertrags
wurde Deva 1687 mit kaiserlichen Truppen belegt.
Als Siebenbürgen dem Kaiser Leopold gehuldigt
hatte, erfolgte eine gründliche Restauration dieses
Bergschlosses. In dem von Franz Rákóczi angereg
ten Kuruzzenkriege hielt Deva, welches der Rákoczische Oberst Ozinski durch einen glücklichen
Handstreich besetzt hatte, eine vom November 1705
bis 22. Febr. 1706 sich erstreckende Belagerung,
durch Rabutins Truppen aus. Wegen Mangel an
Wasser und Proviant muszte Ozinski das Schlosz
übergeben.
1713 wurde dem Lande zur Befestigung eini
ger Schlösser, worunter auch Deva ist, eine Summe
von 50000 Gulden auferlegt.
Im Jahre 1719 liesz der kommandirende
General von Siebenbürgen Graf Steinvillc die Cisterne des Bergschlosscs repariren, und starb hier
im Jahr 1720.
1752. sind im Schlosse Deva durch Max. Ulys
ses Graf Braun von Montain und Camus neue Her
stellungen vorgenommen worden.
1763. erscheint das Bergschlosz als ein Eigen
thum der Ilaller, denen das Aerar für die Benü
tzung zu militärischen Zwecken 2 fl. jährlichen
Aequivalent soll gezahlt haben.
1773 besichtigte Kaiser Joseph II. die Befe
stigungswerke, zu deren Verteidigung eine halbe
Kompagnie Infanterie und einige Artilleristen als
stehende Besatzung darin unterbracht war.
Während der Empörung der Wallachen un
ter Hora und Kloska flüchtete der Adel ins Berg
schlosz 1784. — Nach der Bezwingung dieses Auf-
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Standes tagte in diesem Schlosse die kaiserliche
Kommission, welche Uber die eingefangenen Empö
rer Gericht hielt.
Im Jahre 1800 wurde der Korn. General Graf
Mitrowski zur Auflassung des Schlosses ermächtigt,
und beauftragt, die darin und daran befindlichen
Utensilien zu veräuszern. Francisca Pogány erstand
dieselben mit 150 f. Bankozettel, liesz Thore, Thüren und Fenster und sonstige Gegenstände herab
tragen, und das Schlosz wurde dem Verfalle preis
gegeben.
Marienburg schildert den Zustand des Schlos
ses im Jahr 1813. wie folgt: „der Schneckenweg
zur Höhe zählt achthundert sechs und fünfzig Schrit
te. Das Schlosz selbst hat zwrei freie Plätze, von
denen der obere zwanzig Klafter Länge und sechs
Klafter Breite nachweiset.“ Aus dieser Angabe
scheint jedoch zugleich auch hervorzugehen, dasz
Marienburg die befestigte Kommandantenwohnung
am Fusze des Berges, die mit dem — zwölf Öfen
zählenden — Backhause vom Grafen Steinvillc ist
errichtet worden, mit dem eigentlichen Bergschlos
se zu einem Baue verschmelze, was jedoch nur
vor rein militärischen Augen dürfte gerechtfertigt
■werden können. „Oben gab es sechs grosze, zwölf
kleinere Zimmer — fährt Marienburg fort — drei
Küchen für die Garnison und für das Artillerieper
sonale, zwei Zeughäuser, einen Pulverthurm — na
türlich beide Letztem leer — und eine Kapelle.
Als Kaiser Franz I. im Jahr 1817 Sieben
bürgen bereiste, bewilligte er zur Herstellung des
Schlosses jährlich 1800 Gulden: zwölf Jahre vergingen
Uber der Restauration und es wurden 216000 fl.
hierauf verwendet.
Ein Theil des Schlosses war sonach im Jahr
1848 in widerstandsfähigem und bewohnbaren Zu
stande, da es 1844 auch noch sturmfreie sehr dicke
Mauern erhalten hatte. Ein Schanzkorporal und sie
ben Gemeine bildeten um diese Zeit die gewöhn
liche Besatzung.
Vor dem Bürgerkriege der Jahre 1848—1849
fand Köváry vor dem Schlosze gegen Westen einen
tiefen, von einem fünfzig Schritte langen Treppen
wege überbrückten Graben mit einer Zugbrücke,
anliegend an das Hauptthor. Gleich bei dem Ein
tritte in dasselbe zeigte sich ein wenige Klafter
Raum einnehmender Vorhof, der gewöhnliche Wa
chestand. Von hier trat mau in einen vierseitigen,
umbauten Hof, dessen Boden der nackte Fels bil
dete und dessen Fläche bei fünfzig Schritte Länge
und etwas weniger Breite betrug. Er bildete kein
ganz regelrechtes Viereck. Die Gebäude an der
Nord- und Südseite waren fertig, was sonst noch
einstens- da gestanden haben mochte, war nur un
genau zu entnehmen, denn Ost und Westseite la
gen in Ruinen, über welche eine zehn Klafter ho
he Mauer emporragte. Von dem vorspringenden
Dache der bewohnten Schlosztheile fiel das Was
ser bei regnerischem Wetter in den Hof uud sam
melte sich in eine Zisterne. Um die Gebäude selbst
lief ein drei bis vier Klafter breiter Gang und zwar
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der Stadt zugekehrt, den eine Ringmauer schlitz
te. Der Grundrisz dieser Letzteren bildete ein unregelmäsziges Oval. Im Nordosteu waren noch die
Mauerreste regellos gebauter Zimmerchen Uber dem
Boden sichtbar, darunter man die einstige Schatz
kammer (?) zeigte. Au der Slidseite befand sich un
ter der Erde die Kapelle und das Staatsgefängnisz.
Ein unterirdischer Gang — hiesz e s — führe in das
am Fuszc des Berges gelegene Proviantbackhaus.
Als im März 1849 bereits ganz Siebenbürgen
in den Händen der ungarischen Regierung war, hielt
sich noch die kaiserliche Besatzung in Karlsburg
und Déva, wo nach dem Abzüge der kaiserlichen
Truppen in die Wallachei zweihundert Mann mit
drei Kanonen lagen. Das Bergschlosz wurde von
Job. B. Banffy, dann vom Obersten Forro mit zwei
tausend Mann und sechs Kanonen berennt uudeer-
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nirt, welches vom kaiserlichen Oberlieutenant Kudlich mehrere Wochen hartnäckig vertheidigt wurde,
bis ihn Mangel an Wasser und Proviant nöthigte
das Schlosz gegen freien Abzug zu übergeben. Dies
geschah am 27. Mai 1849.
Nun nahmen die ungarischen Truppen Besitz
vom Bergschlosse, welches jedoch durch das Auf
gehen einer alten Mine am 9. August 1849 in die
Luft flog und Uber hundert Honvöds begrub.
Seitdem verfällt der kühne Bau gänzlich. —
Im Jahr 185G. ging die Sage in Deva von einem
aus dem Innern des unterirdischen Schloszraumes
zu Tage getretenen Manne, welcher bei der Ex
plosion zwar verschüttet, aber unversehrt geblieben
sei an den gefundenen Vorräthen sieben Jahre ge
lebt, endlich erblindet vom Hunger getrieben Aus
wege gesucht und gefunden habe.
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Heinrich Finálv, Vereins-Secretfir.
Die Frau Freiinn Clara v. Radäk, geh. Grä
fin Rhcdey schenkte vor einigeu Jahren dem Mu'
seum eine Handschrift, die in sehr zierlicher latei
nischer Schrift in kleinem Quart format geschrieben
den Titel führt: „Commentarius super auri praxim,
qua deducitur ad consuetam puritatem, ut ex eo
monetie sine ulla reprehensione cudi possint aurese.
Auctore Ladislao Dehreeino.“ Aufzählung und Er
läuterung des Inhaltes dieser aus der zweiten Hälf
te des 16-ten Jahrhunderts stammenden Abhand
lung ist der Zweck des gegenwärtigen Aufsatzes.
Die ganze Abhandlung zerfällt in 7 Bücher.
Das erste Buch beginnt mit einem Vorwoite
und einem einleitenden Capitel, und handelt dann
von dem Bau und der Einrichtung des Cementirhauses, des Cemeutirofens und des Schmelzherdes.
Das zweite Buch handelt von den Werkzeugen
und Gerätheu die zum Betriebe der Cemeutation im
Cementirhause nothwendig sind.
Das dritte Buch enthält zuerst eine Anweisung
über Bereitung des Ceinentstaubes und des Metall
zusatzes der dem Golde beim Cementiren beige
mengt wurde, und geht dann auf eine Darstellung
des Verfahrens Uber, welches hei der Crudo GoldEinlösung beobachtet wurde.
Das vierte Buch enthält die Beschreibung des
eigentlichen Verfahrens bei der Cemeutation, das
im fünften Buche fortgesezt im sechsten beendet
wird; in laterem schlieszt sich daran die Anwei
sung das raffinirte Gold behufs des Aushämmerns
und Prägens in Barren zu gieszen.
Das siebente Buch endlich befaszt sich mit
dem Rechnungswesen der Kammer.
In der ungarischen Abhandlung folgt der Ver
fasser Schritt für Schritt der im lateinischen Qri-

ginale beobachteten Reihenfolge; ohne Rücksicht
auf diese, ist der Inhalt der Schrift in Kurzem
folgender:
Unter Cementiren versteht unser Verfasser das
Verfahren, wodurch das bergfeine oder CrudoWascbgold von den ihm beigemengten fremdartigen
Metallen in so weit durch das Feuer gereinigt wird,
dasz man daraus untadelliafte Goldmünzen prägen
könne; dieser Grad der Reinheit war zur Zeit des
Verf. 23 */2 Karat. Dieses Verfahren wurde von den
Cementmeistern geheim gehalten, damit einerseits
sic als Kaste ein Monopol mit ihrer Kunst treiben
konnten, andererseits der durch das Verfahren er
zielte Gewinn der Kammer nicht entzogen werde,
was unfehlbar geschehen wäre, wenn Jedermann
diese Kunst verstanden hätte. Die Kammer bezog
nehmlich alljährlich einen bedeutenden Gewinn aus
ihren Cementirhmusern, indem sie einerseits dasgesammte Silber, so aus dem Golde ausgeschieden
wurde, für sich behielt, andererseits auch von dem
schon gereinigten Golde bei der Ausprägung einen
nicht unbeträchtlichen Antheil zurückbehielt. Dies
Einkommen der Kammer hiesz „reditus ex caomento“ oder auch schlechtweg „cannentum.“
Der Handel mit Gold, namentlich mit CrudoWasehgold musz in jener Zeit in Siebenbürgen frei
gewesen sein. Es waren Bürger, die sich damit be
faszten; sie kauften das Waschgold von den Gold
wäschern in kleinen Partien auf, trieben dasselbe
behufs vorlamfiger Reinigung aus dem Groben mit
Blei auf der Capelle ab, und brachten es dann in
gröszereu Quantitäten und in Stücken zur Einlö
sung an die königliche Kammer. Solche Kammern
werden drei genannt, die königliche in der Neu
stadt, dem heutigen Nagybánya, die königliche in
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Klausenburg, von der wir noch auszerdem erfahren,
dasz sie 1530 eingerichtet wurde, und die Kammer
in Herrmannstadt, welche die Stadtgemeine gegen
einen beträchtlichen Jahreszins in Pacht hielt, und
welche eben 1530 vom Könige Johann zur Strafe
dafür, dasz die Herrmannstädter eine Zeit lang zu
Ferdinand I. gehalten hatten, zeitweilig geschlossen
worden war.
Die Einlösung bei der Kammer geschah wie
folgt: Der Probirer übernahm die von dem Bürger
eingebrachtcn Stücke, probirte jedes einzeln mittelst
der Nadel auf dem Probirsteine, wog dann jedes
einzeln genau ab, und verzeichnete Gewicht und
Feingehalt jedes einzelnen Stückes in sein Calculationsbuch; der Bürger erhielt einen Schein, worauf
das cingelieferte Gold ebenfalls ganz in derselben
Weise verzeichnet war, und entfernte sich damit.
War dann das eingelöste Gold durch die Cementation gereinigt und ausgeprägt worden, so erhielt
jeder Bürger gegen Vorweisung seines Scheines die
dein eingeliefcrten Goldquantum entsprechende An
zahl geprägter Ducaten ausgezahlt, und der Schein
wurde durch Einreiszen bis in die Mitte uugiltig
gemacht. Das Verfahren der Herrmannstädter Ein
lösungsbeamten unterschied sich von dem der kö
niglichen dadurch, dasz diese den Bürger weder
den Probirstcin noch das Calculationsbueh sehen
lieszen, während jene die Einsicht in dasselbe nicht
nur gestatteten, sondern dem Bürger beides auch
unaufgefordert vorzeigten.
Sobald eine hinlängliche Quantität Rohgoldes
eingegangen war, wurde dasselbe dem Cementircr
zugewogen. Dieser schmolz zunächst die ganze Mas
se zusammen, nahm davon ein Wenig zur Probe
heraus, und bestimmte nach dieser Probe das Men
gen- und Mischungsverhältnisz des erforderlichen
Zusatzes. Dieser Zusatz bestand aus Kupfer und
Blei, das je nach dem Feingehalte der zu Cementirenden Masse in anderen Verhältnissen zugesetzt
ward, wurde in ein dünnes Papier eingeschlagen
mittelst einer Zange in das geschmolzene Gold gethan, darauf die ganze Masse wohl umgerührt, und
nachdem alles wohl im Flusse und gut durcheinan
der gemengt war, wurde der Tiegel vom cchmelzlierdc abgehoben, und die Masse durch langsames
Eingieszen in ein Gefiisz mit kaltem Wasser, das
fortwährend umgerührt wurde, granulirt, und so für
die eigentliche Cementation vorbereitet.
Es musz hier bemerkt werden, dasz die Mark
beim Golde, in 48 Theile getlieilt war, deren je
der r pisetum“ oder „pnesagium“ hiesz, so dasz auf
den Karat 2 piseta oder pnesagia gingen. Es war
nun beim Probiren mit der Nadel als Grenze der
Genauigkeit der halbe Karat, beim Wägen hinge
gen das halbe Piset festgestellt; war nun eiu Quan
tum cingcliefertes Gold etwas feiner als z. B. 17
karatig, aber noch nicht 17'/2 karatig, so wurde
cs nur zu 17 Karat angenommen, und zeigte sich
beim Wägen eine kleinere Differenz als ein halbes
Piset, so konnte der Bürger entweder den Uiberschusz wegnehmen, oder er muszte noch soviel
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Goldkörner zulegen, dasz das halbe Piset voll
wurde.
Das eigentliche Geheimnisz der Cementirkunst,
dessen Geheimhaltung die Eingeweihten eidlich ge
loben muszten, war eben nur das Mischungsverhält
nisz des aus Kupfer und Blei bestehenden Zusatzes.
Der Verf. um einerseits eine so wichtige Sache
nicht mit völligem Stillschweigen zu übergehen, an
dererseits doch auch das Geheimnisz der Kunst
nicht zu verrathen gibt sechs verschiedene Mi
schungsverhältnisse an, und Uberläszt cs dann dem
Leser auf eigene Gefahr zu prüfen, welches dar
unter das zweckmäszigstc sei. Die angegebenen Ver
hältnisse sind folgende:
1) Erstes Verhältnisz: 8 oder 5 Theile Blei
mit l '/ j Theilen Kupfer.
Zweites Verhältnisz : 4 Theile Blei und 1 Theil
Kupfer.
Drittes Verhältnisz : 3 Theile Blei und 1 Theil
Kupfer:
Von diesen Mischungen werden bei 6—12 karätigem Golde 6 piset der ersten; bei 12—16 karätigem Golde 4 piset der Zweiten; bei 16---21 karäligem Golde 3 piset der dritten Legirung auf je
de Mark rohen Goldes zugesezt.
2) Für 6 —12 kariitiges Gold nimm ,8 Theile
Blei und 1 '/2 Theil Kupfer.
Für 12—16 karätiges Gold nimm 4 Theile
Blei und 1 Theil Kupfer.
Für 16—22 karätiges Gold nimm 3 Theile Blei
und 1 Theil Kupfer.
Hievon werden bei dem niedrigst karätigen
Golde 7 piset der ersten, bei 12—16 karätigem
Golde 6 piset der zweiten, bei 18 karätigem Gol
de 4 piset der dritten Legirung auf jede Mark zu
gesezt; bat aber das Gold 17 karat, so nimm 2
Theile Blei und 1 Theil Kupfer, und von dieser Le
girung 6 Piset zu jeder Mark.
3) Für 12—16 karätiges Gold nimm 12 Theile
Blei und 3 Theile Kupfer.
Für 16—22 karätiges Gold nimm 9 Theile
Blei und 3 Theile Kupfer.
Bei 6— 12 karätigem Golde werden 7 Piset
der ersten, von 18—21 karätigem Golde 4 Piset
der zweiten Legirung auf jede Mark zugesezt.
4) Das vierte Mischungsverhältnisz ist durch
einen lateinischen Gedächtniszvers ausgedriikt, der
so lautet: „Tres sume de molli de duro seinisvolo
tolli,“ und wird so erklärt: Von 12—20 Karat nimm
zu einer Mark Gold 3 piset Blei und V2 Piset
Kupfer; von 20 bis zum höchstkarätigcn nimm zu
einer Mark Gold 1 '/2 Piset Blei und ■Vi Piset
Kupier.
5) Wenn das Gold 12 karätig ist, nimm zu
jeder Mark 1 Piset Kupfer und 3 Tiset Blei; hält
das Gold 16— 19 Karat, so kommen auf die Mark
1% Piset Kupfer und 2 '/2 Piset Blei: hält aber
das Gold 2 0 —23 Karat, so erfordert jede Mark V2
Piset Kupfer und 2 Piset Blei.
6) Zu 12—19 karätigem Golde werden 3 Piset
Blei und 1 Piset Kupfer; zu 19—22'/2 karätigem

-0O

XXVII

Goldc aber 6 Piset Blei uud 1 '/2 Piset Kupfer auf
die Mark zugesezt.
Sowohl das Blei als auch das Kupfer müssen
vollkommen Ziunfrei sein, weil der geringste Zinn
gehalt das Gold brüchig macht, beide Metalle sol
len granulirt oder in kleine Stückchen zerschnitten
sein, noch besser ist es beide Metalle nach dem als
richtig erkannten Verhältnisse zusammeuzuschmelzen, und die Lcgiruug zu granulären, wie es die
Italiener machen, da dann die Bestandtheile der Legirung unkenntlich, und das Gehcimnisz um so si
cherer bewahrt ist.
Zur Ccmentation ist aber auch ein Cementpulver erforderlich, das aus zwei Theilen Ziegel
mehl und einem Theile gepulverten Kochsalzes be
steht. Es ist hier gleichgültig ob Raum- oder Gewichtstheile genommen werden. Dies Pulver musz
vor dem Gebrauche angefeuchtet wmrden, so dasz
es in der Iland zusammengeballt eine poröse Mas
se bilde, aber nicht so sehr dasz es zu einem Teige
werde. Zum Anfeuchten darf nicht reines Wasser
genommen werden, sondern solches, worin schon
einmal gebrauchtes Ccmentpulver ausgewaschen wor
den ist; hat man kein solches, so glühe man et
was Cementpulvcr in einem llafen wohl aus, und
■werfe es glühend in das zu benützende Wasser,
das dann nachdem sich die groben Theile gesezt
haben, ohne Weiteres benützt werden kann. Einige
besprengen das auszuglühende Pulver mit etwas
Essig, andere mit Vitriollü3ung, beides ist ent
behrlich.
Es werden hierauf neue Häfen genommen,
und durch einen geschikt geführten Schlag auf den
Rand an einer Seite gespalten. In diese Häfen wer
den die Goldkörncr in dünnen Schichten zwischen
Schichten angcfcuchteten Cementpulvcrs eingelegt,
eingedrückt, und w'enn der Hafen bis an den Rand
voll ist, so wird er zugedekt. Die so gefüllten und
zugedeckten Häfen kommen in den Ccmentirofen.
Der Ccmentirofen ist ein eigenthümlich construirter Flammcnofcn, der aus zwei fast gleichen,
über einander liegenden, und durch ein halbkreis
förmiges Tonnengewölbe, das durch Aufinaucrung
auf seiner obern Seite die flache Sohle des obern
Raumes bildet, von einander geschiedenen, oben
wieder mit einem Tonnengewölbe, das in der Mitte
ein Zugloch hat, bedeckten Räumen besteht. Von
diesen beiden Räumen ist jeder G Fusz 10 Zoll im
Lichten lang, 4 Fusz breit und von der Sohle bis
zum Scblusz des Gewölbes 3 Fusz 3 Zoll hoch;
der untere ist der eigentliche Feuerraum, seine
Sohle erhält der Länge nach in der Mitte eine
Rückcnartige Erhöhung, um das Flammen des da
rin brennenden Holzes zu befördern. Es werden da
rin immer 2 bis 3 Scheite trockenen Eichenholzes
mit Flamme brennend erhalten, indem die Scheite
6 Fusz lang genommen werden und nach und nach
in den Ofen eingeschoben werden. Damit man fort
während lohe Flamme habe, wird die Glut von Zeit
zu Zeit ausgezogen und die verkohlten Theile von
der Oberfläche der Scheite mittelst eines eigenen
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hiezu bestimmten Schüreiseus abgeschlagen. Dabei
musz gewacht werden, dasz die Flamme nicht zum
Schlirloche herausschlage, und wird zu dem Zwec
ke immer ein Gefäsz mit Wasser und ein dazu ge
höriger Löschwedel bereit gehalten. Das mittlere
Gewölbe, das zugleich die Sohle des obern Raumes
bildet, hat seine Widerlager an den Längseiten des
Ofens und stebt an seinen beiden Enden je 3 Zoll
weit von den Stirnmauern des Ofens ab, durch die
so gebildeten zwei 3 Zoll weiten Oeffnungen spielt
die Flamme in den oberen Raum des Ofens. Die
ser obere Raum hat genau über dem Schlirloche
eine Öffnung nach auszen durch welche die Häfen
•eingesezt und ausgenommen werden. Diese Öffnung
hat in ihrer Sohle eine Eisenschiene eingelegt, auf
welcher das Heft der Einsetzzange leichter hin und
her gleiten kann. Sie wird behufs Verschlusses mit
Ziegeln ausgesezt, zwischen welche Scherben ge
legt werden, um durch die so gebildeten Spalten
der Luft Zutritt in den Ofeuraum zu gestatten. Die
Sohle des oberen Raumes wird mit einer Schichte
gesiebter Asche betreut, um den Häfen eine festere
Stellung geben zu können. Alles dies wird aus feuer
festen Ziegeln mit feuerfestem Lehm sorgsam ge
mauert, nur au jene beiden Enden des mittleren
Gewölbes, die im Inneren des Ofens frei stehen,
werden um die iiuszersten Ziegelscharen vor dem
Ausfallen zu sichern, zwei nach dein Querschnitte
des Gewölbes zugehauene feuerfeste Steine einge
setzt. In jedem Cementirhause befinden sich zwei
solche Oefen neben einander zu einem Bau verei
nigt, mit einem gemeinsamen Schornsteine, in die
sen wird abwechselnd gearbeitet, nur äuszerst sel
ten kömmt der Fall vor, dasz in beiden zugleich
gearbeitet wird. Die beigefügte Zeichnung gibt ein
Bild dieses Ofens.
Soll nun die Arbeit beginnen, so wird zu
nächst die Einsetzöffnung mit Ziegeln ohne dazwi
schengelegte Scherben verschlossen, darauf Feuer
gegeben, und der ganze Ofen so weit erhitzt, bis
seine ganze innere Fläche gleichmäszig rothglühend
erscheint. Hierauf wird die Einsetzöfluung geöffnet,
und nachdem durch den Eintritt der Luft die In
nenwand des oberen Raumes in soweit abgckühlt
ist, dasz sic schwarz erscheint, werden die wohl
gefüllten uud zugedcckteu Häfen mittelst der hiezu
bestimmten Einsetzzange reihenweise eingesezt, so
dasz sie sich unter einander nicht berühren, das
obere Zugloch des Ofens wird ebenfalls geöffnet,
dann wird die Einsetzöffnung mit Ziegeln und Scher
ben ausgesezt, und nun darauf gesehen, dasz alles
im Inneren des Ofens wieder roth glühend wird,
uud gleichmäszig in dieser Rothgltihhitze verharre.
Sobald durch das Zugloch kein Dampf mehr ent
weicht, wird dies mit einem Scherben zugedekt uud
durch darauf gelegte Asche vollends verschlossen.
Die Häfen werden darum im vorhinein zer
sprengt, damit sie nicht von den aus dem feuch
ten Ccmentpulver sich entwickelnden Dumpfen pla
tzen, und ihren Inhalt im Ofen zerstreuen.
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Die Häfen werden nun 24 Stunden lang in
gleichraäsziger RotbglUhhitze im Ofen stehen ge
lassen. Nach Ablauf dieser Zeit werden sie heraus
genommen, und nachdem sie hinlänglich erkaltet
sind, werden sie in einen dazu bestimmten Trog
mit solcher Gewalt hineingeworfen, dasz die Hä
fen in Trümmer gehen. Hierauf wird die ansgeglühte Masse zerrieben, und in dazu bestimmten Drathsieben in einem Bottiche ausgewaschen, wobei das
Cementpulver samt allem was es im Ofen aufgeso
gen hat in dem Waschwasser im Bottiche zurückbleibt, die Goldkörner aber in den Sieben durch
Umrühren mit der Hand rein gewaschen werden.
Hierauf werden die Goldkörner in einem kupfernenBecken schnell getrocknet, und die Prohe genom
men, indem der Cementirer nach dem Augenmasze
einige von den gröberen und feineren Körnern zu
sammenschmilzt, und sich dann mittelst der Probirnadel überzeugt, um wie viel das Gold durch die
sen ersten Prozesz feiner oder reiner geworden sei.
Es ist ein höchst seltener Ausnahmefall, wenn das
Gold gleich durch diesen ersten Prozesz den nothwendigen Grad der Reinheit erreicht; in der Regel
rausz das Verfahren zwei, oft auch drei mal wieder
holt werden.
Hier ergeben sich aber mitunter grosze Schwie
rigkeiten, namentlich:
a) Wenn das Gold 22—23 karätig geworden
ist, also noch nicht völlig 23 '/2 Karat hält, so wür
de ein nochmaliges Ccmentiren es Uber den gewün
schten Grad hinaus verfeinern. In diesem Falle wird
entweder die ganze Masse noch einmal, aber nur
10—12 Stunden lang demselben Verfahren unter
zogen, oder man Cementirt nur einen Theil, etwa
die Hälfte der ganzen Masse nocheinmal, und
schmilzt dann alles zusammen.
!>') Wenn das Gold über 23'/2 Karat hält und
demnach durch Zusatz von Silber reducirt werden
musz. Hier kommt die Hauptschwierigkeit daher,
weil über 23 ‘/2 Karat hinaus keine Nadel mehr
existirt, und man also keinen sicheren Anhaltspunct
dafür hat, wie viel Silber zugesezt werden müsse.
Dieser Fall scheint indesz selten vorgekommen zu
sein. Man musz dabei zur Probirwage seine Zu
flucht nehmen, und das Quantum des zuzusetzen
den Silbers durch ein Experiment im kleinen eruiren. Das zur Rcduction verwendete Silber musz
ganz rein sein.
Ist endlich-der erforderliche Feingehalt von
23Va Karat erreicht, so wird die ganze Masse in
einem groszen Tiegel geschmolzen, und wenn sic
wohl im Flusze ist, in Barren gegossen, die dann
dem Münzmeister zur Ausprägung zugervogen
werden.
Man sieht aus dem bisher gesagten, dasz was
der Verf. Cementation nennt, eigentlich nichts an
deres ist, als Scheidung durch einen Saigerungsprocesz, indem das dem Rohgolde beigemengte Blei
und Kupfer mit dem darin enthaltenen Silber ein
leichtflüssiges Oxyd bildete, das in der Rotbglühhitze aus den Goldkörnern heraussickerte, und von
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dem Cementpulver aufgesogen wurde. Der Schlamm,
der sich in dem Waschbottich zu Boden setzte, und
demnach alles Silber enthielt, das aus dem Golde
ausgeschieden worden war, wurde sorgfältig aufgesammelt, und aus demselben wurde dann das Sil
ber auf nassem Wege mittelst Scheidewassers aus
geschieden, was in einem besonderen Scheidehause
geschah.
Man glaubte allgemein, dasz alles was im Roh
golde nicht Gold war, Silber sein müsse, und rech
nete daher immer darauf, aus dem Cemcntschlamme eben so viel Silber zu erhalten, als das cementirte Gold an Gewicht verloren hatte. Dieser Glau
be erhielt sich, trozdem die Erfahrung lehrte, dasz
dies nie der Fall sei. Man schob die Schuld auf
die Ungeschiklichkeit der Scheider. Dagegen ent
hielt das aus dem Cementschlarnme ausgeschiedene
Silber in der Regel 2—3 Piset Gold per Mark, und
dies wurde auch zu Nutze gemacht.
Der Münzmeister übernahm das in Barren ge
gossene Gold nach dem Gewichte, und besorgte die
Ausprägung, es wurden nehmlieh die Barren durch
hämmern zu Blechen ausgetrieben, daraus die
Schrötlinge mit der Scheere ausgeschnitten, auf der
Justirwage justirt und dann geprägt. Die Abschni
tzel wurden, wenn sie mehr als 10 I’isete wrogen
neuerdings in Barren gegossen und aufgearbeitet,
wogen sie weniger, so wurden sie in Papier ge
schlagen mit den geprägten Ducaten, oder wie man
sie damals nannte Goldgulden an den Kämmerer
abgeliefert. Dabei wurde folgendes Verfahren be
obachtet :
Sobald die Prägung vollendet war verfügten
sich der Cementmcister und der Münzmcistcr zu
gleich zum Kämmerer, hier zeigte der erstere zu
nächst durch die Probe, das dasz Gold zu den
geprägten Ducaten den richtigen Feingehalt habe,
dann zeigte der Münzmeister, dasz die Ducaten
richtig justirt seien, indem er in die eine Wag
schale ein Gcwichtsttick von 3 Mark legte, und in
die andere dann^so viel geprägte Ducaten that, bis
das Gleichgewicht hergestellt war, die Ducaten wur
den hierauf abg. zählt, und wenn es eben 207 Stück
waren, so war die Justirung vollkommen richtig,
da G9 Stück gesetzlich auf die rauhe Mark gehen
sollten; ein Stück mehr oder weniger wurde allen
falls noch tolerirt. Endlich muszte der Münzmeister
genau mit derselben Wage und denselben Gewich
ten mit denen ihm die Barren zugewogen worden
waren, dasselbe Gewicht an geprägten Ducaten und
Abschnitzeln zurückwägen.
In Herrmannstadt wurde von jedem Gement
ein Stück Ducaten in die Sitzung des Stadtrathes
gebracht, und an diesem daselbst die Probe auf den
Feingehalt vorgenommen.
Der Cementmcister hatte noch auszerdem den
Stamm vom Gewinne zu sondern, das heiszt von
den ausgeprägten Ducaten diejenige Summe abzu
zählen, die von den» Gewichte des cemcntirten Gol
des an die einliefernden Bürger auszuzahlen kam,
*
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f -----------------------------------das Übrige nahm der Kämmerer als „lucrnm ca
mera“ in Empfang.
Mittlerweile muszte auch der Einlösungsbeamte mit seiner Calculation fertig sein, und genau be
rechnet haben, wie viel Stück Ducaten jedem Bür
ger für sein eingeliefertes Quantum Gold zukom
men. Nach dieser Calculation wurde nun der Antheil jedes einzelnen abgesondert abgezählt, in ein
zelne hölzerne Schiisselchen oder in Säckchen ver
wahrt, und auf jeden Antheil ein Zettel mit dem
Namen des Eigenthümers und der ihm gebührenden
Summe angebracht. So wie sich nun die Bürger
mit ihren Scheinen der Reihe nach einfanden, wur
de jedem sein Antheil hinausgegeben, der Schein
bis zur Hälfte cingerissen und ihm ebenfalls zurückgestellt, und muszte sich jeder nach Empfang sei
nes Antheiles augenblicklich entfernen.
Wie bereits bemerkt, wurden aus der rauhen
Mark 69 Stück Ducaten oder Goldgulden geprägt.
Man schätzte aber den Wertb einer rauhen Mark
Goldes in der Kammer nur auf 68 Goldgulden und
24 Groschen; der Bürger endlich erhielt für jede
Mark 23'/* karätigen Goldes 64 Goldgulden und
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54 Groschen; mithin verblieben der Kammer von
jeder Mark nach dein Schätzungswertbe 3 Goldgul
den und 42 Groschen, auszerdem noch von der wirk
lichen Ausprägung noch 48 Groschen, das erstcre
hiesz „lucrum camera,“ lezteres „lucrum extra rationem“ oder „residuum“, und wurde besonders ver
rechnet.
Hiebei ist noch zu bemerken, dasz auf deu
Goldgulden 72 Groschen d 5 denar gingen. Der
Goldgulden galt demnach 3GO denare oder 100
Dr = 1 ungarischer Gulden gerechnet 33/ä unga
rische Gulden, die ja nicht mit dem rheinischen oder
deutschen Gulden zu verwechseln sind.
Noch darf nicht unerwähnt bleiben, dasz in
jener Zeit schon in Siebenbürgen das Handelsgewicht von dem Münzgewichte verschieden war, uudzwar war das Ilandelsgewicht gröszer, da nach An
gabe des Verf. auf ein halbes Pfund desselben mehr
Ducaten gingen als auf eine Münzmark. Leider ist
nicht angegeben wie viel.
Dies der wesentliche Inhalt der behandelten
Schrift.
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