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ZETZ ANTAL 
EMLÉKEZETE. *) 

IKTÁ 

és a múzeumi tudományos ülésben sept. 16.1871. felolvasta 

TI* 
JJLa -at év múlt, hogy éppen virágébredéskor örök 

nyugalomra hajtá le fejét az, a -ki leghívebb, legjobb 
barátja volt a virágok világának. 

Hatszor ütötte fel azóta fejét terebélyes leve
lei közzül az Ünőkő Senecillise, hatszor tekintett szél
jel a sziklák repedéseiből a Saxifragák szerény sere
ge -— alább az erdők árnyában hatszor tette fel 
arany koronáját a terebélyes Telekia, terjesztette ki 
ernyőjét a Heraeleum, pompázott a sugárlevelü Saus-
surea; — virágoztak, gyümölcsöztek, magzottak ők 
háborítatlanul. . . meghaltak a hideg, őszi szél lehele
tétől, bölcsőjök sirrá változott, mert nem jött az, ki 
évek hosszú során oly híven megjelent, hogy öszve-
gyüjtse őket a tudomány szolgálatára, küldözze szél
jel a szélrózsa minden irányában, mindenüvé hol a sci-
entia amabilis bajnokai szükségét érezték Erdély 
Flórája megismerésének! 

Czetz A n t a l , Erdély füvészeinek e legsze
rényebbje legszorgalmasabbja, a keleti Kárpátok Fló
rájának e készséges bő forrása örökre lenyugodott s 
ott fekszik a gántsi kertben, árnyékában nem egy oly 

m-

*) Hátrahagyott kézirataiból, kül és belföldi fíi"észek 
leveleiből, Herbáriumából és több barátja közléseiből merítve. 

Muz. Évk. VI. köt. 

Jelszó : 
Szeresd a virágot 
Es ne féltsd szivedet, 
Mert ki ezt szereti: 
Rósz ember nem lehet. 

P e t ő f i . 
(Czetz Antalnak HaynaJd érsekhez irt leveléből.) 

növénynek, a melyet az eget ostromló Ünőkő, a vad 
Korongyís magányából gondosan lehozott, melyet sze
retettel ápolt s kicsalta virágát ott Gántson, oly 
helyen,. a mely a növény eredeti termőhelyéhez ngy 
viszonylott mint Nápoly ege Anglia ködéhez. 

Virágoknak élt, virágok között halt meg és vi-" 
rágok közzé temetkezett. 

Ez legszebb életrajza Czetz Antalnak, mely ma
gában foglalja a törekvést, az örömet, a hasznot és az 
eredményt — a véget és az örök nyugalmat, 

Jó oldala volt e tevékeny életének, az a ma
gaslat, melyre göröngyös utakon kellett felvergődnie, 
melyre csak küzdés árán juthatott. 

De utain mindvégig ott világított az ügyszere
tet. Küzdelmeiben a buzgalmat és kitartást nyerte 
bajtársul és feljutott oda, a hova törekedett, a med
dig az ügyszeretet szövétneke kisugárzott, a mig e 
szövétnek tápot nyert az elég keservesen, tisztán ön
erején és vas szorgalom árán gyűjtött ismeretből. 

A küzdelem történeim e nem oly rövid mint az 
imént adott végső összefoglalása Czetz Antal élet-
delének és végszakának: végig kell hogy járjuk küz
dése göröngyös utait, hogy megérthessük törekvését, 
megbecsülhessük kivívott eredményeit. 

Bocsánat e meglehet költőies hangzású béveze-
1. 
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tésért, mely talán nem is illeti meg az életrajz irót, 
de ott a hol úgymint Czetz An ta lná l , az ered
mény sem a kenyérkereset, sem a hivatalos köteles
ség, hanem egyedül a nemes ösztön, az ügyszeretet 
kifolyása, —- ott a hol a természeti tudományoknak 
— ha szabad magamat tígy fejezni ki — legköltőie-
sebb szaka forog szóban, ott az életrajzíró tolla ön
kénytelenül el el hagyja az ugy is inkább szokás 
mint szükség parancsolta száraz medrét a tormának. 

Czetz Anta l , a jeles fítvész, kinek élete raj
zolását mindig kedves feladataim közzé soroltam, szü
letett Deésen 1801-dik év october 21-kén; fia volt 
Czetz Bogdánnak, szamosnjvári kereskedőnek és Bo-
csánczi Verouicának, származása szerint tehát sza
mosnjvári és fia az örmény nemzetnek, mely oly hű 
testvére lett a magyarnak, mely élénk vállalkozó szel
lemmel párosítja a szívós kitartást; szorgalmat, mely 
majdnem kivétel nélkül tele van nemes becsvágygyal 
ós a haladás ösztönével. > 

Tiz testvér között Cze tz An ta l volt a leg
ifjabb s alig négy éves korában már reá nehezedett 
a sors keze, mert mind két szülőjét elvesztve árván 
maradt. A szülői gondozást és szeretetet két testvér 

bátyja: Czetz Kristóf ós Antal pótolta. A család igen 
szerény anyagi viszonyai, azonban nem engedték meg 
a szellem gondos Mmiveltetését s Antalunk alig egy 
két latin osztályt végezhetett el Deésen s már is ke
resetről kellett gondoskodnia. Az örménységnél még 
ma is fennálló patriarchális családi szokás szerint? 
gondozói kereskedésre „adták"; inaskodási idejét Husz-
ton Mármaros megyében, segódi éveit pedig Kolozs
várt Szábel ós Vertán kereskedésében töltötte el. 

Tanulói és kereskedői korából csak igen kevés 
s későbbi életére vonatkozó alig egy jellemző adat 
maradott fenn, az az egy pedig a tudvágy, mely az 
ifjú kereskedő segédet lelkesítette és arra ösztönözte, 
hogy csekély fizetésének legtetemesebb részét köny
vekre, akkoriban leginkább szépirodalmiakra, költse. 

A segédi minőségről csakhamar lemondván, ön
állóvá tette magát azáltal, hogy előbb Mundruj An
tallal, később unokaöcscse Czetz Bogdánnal társa
ságba lépve, Deésen kereskedést nyitott. 

A könyvolvasás iránt táplált erős szenvedélyénél 
fogva, keveset törődött az üzlet vitelével, rábízta ezt 
társára, ön maga leginkább s tetemes áldozattal 
könyvtárának élt. 

. Önállósága első éveiben még nem foglalkozott 
a fűvészettel, s hogy e későbben oly hőén felkarolt 
szak mivelésére reákerült, ezt egy szerencsés véletlen 
mellett leginkább élénk szellemének köszönhette. 

Megegyező adatok alapján, most is élő rokona 
Czetz Adeodat akkoriban ifjú gyógyszerész-segéd 

<>«-

jelenleg Belső-Szolnokmegye érdemes levéltárnoka 
egy, a szabadba telt séta alkalmával költé fel Czetz 
Antal figyelmét arra a szabályosságra, mely a nö
vényvilágban nyilatkozik, kiemelvén egyszersmind 
azokat a különbségeket is, melyek az egyes fajok kö
zött fennállanak s lehetségessé teszik a megkülönbözte
tést s az elnevezést. Czetz Antal egész mohósággal , 
s egész szenvedélylyel ragadta meg az útmutatást s 
mondhatni, hogy az első magyarázat utolsó szava 
fftvészeti pályájának megnyitója lőn. 

Útmutatóul, már a nyelvismeret hiányánál fog
va is egyedül csak Diószegi és Fazekas ismeretes, 
debreczeni flórája szolgálhatott. Czetz Adeodat mint 
gyógyszerész jártas lévén az offieinalis plánták isme
retében, megkülönböztetésében, helyes útmutatásaival 
megalapító Czetz Antal értelmében a faj fogalmát, a 
mennyiben az akkor, a mesterséges rendszer korában, 
élesen megkülönböztetett válogatott példáovoknál, . 
csak a legszembeszökőbb eltérésekre alapított fajok 
segítségével nem járt nagy nehézségekkel, s könnyű 
volt oly emberre nézve, a kiben élénk szellem, tud- * 
vágy, buzgóság, könnyen felkölthető észlelési hajlam
mal, különösen pedig éles ós hü emlékező tehetség
gel párosultak. 

Fennmaradott sajátkezű jegyzetei szerint a fíí-
vészetet 1840 ik év júliusa 16-kán közel negyven éves 
korában kezdte meg s az első növény, a mellyel ké-* 
sőbb oly kitűnővé fejlődött Herbáriuma alapját ve
tette meg, a Veronica offieinalis (Szigorai!) volt, 
melyre nyomban ugyanazon nemnek több faja, mint 
V. spicata, longifolia, filiformis, arvensis stb. követke
zett, a melyekhez ismét új nemek és fajok, mint: 
Echium, Teucrium, Potentilla stb. stb. gyors menet
ben csatlakoztak, ugy, hogy első jegyzéke háromszáz 
tizennégy oly fajt mutat, mely a Diószegi ós Fazekas 
flórájával meghatározható volt s a latin nevek mel
lett a nevezett flórában előforduló magyar nevekkel 
is el volt látva. 

Czetz Adeodat gyógyszerészi pályáját követve 
csakhamar elhagyá Deéssel együtt barátját és társát 
is, de gondoskodott róla, hogy Czetz Antal ne ma
radjon társ és útmutató nélkül, beajánlván őt mér
nök Ungvári Györgynek, ki akkoriban füvószettel is 
foglalkozott. 

Első jegyzetei Czetz Antalnak már fényes bizo
nyítékát adják rendszeretetének, lelkiismeretes pontos
ságának. Jegyzékét az első növénynyel kezdé meg 
(vajmi ritka jelenség kezdőknél) sőt indexet is ké-
szite hozzá, a tudományos latin neveket pedig, a 
melyeknek etymologiáját akkor még nem is ismer
hette, pontos helyesírással jegyzé le. 
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Ez volt kezdete füvészi pályájának s. ez lett 
forduló pontja későbbi életének is. 

Fűvészeti szenvedélye mind inkább elvonta az 
üzlettől, melyet hova tovább, mind inkább üzlettár
sára Czetz Bogdánra bizott; annyival is inkább, mi
után szenvedélyével csakhamar táját erejére, ösztö
nére és belátására szorult, a fűvészeti könyv pedig 
a melyhez folyamodhatott, más vidék flórájából lévén 
merítve, minden lépten nyomon cserbe hagyta. E ne
hézségekkel s a nem igen kedvező anyagi viszonyok-

, kai küzdve elérte az 1848/9 ki szabadságharcz oly 
dicső, de kimenetelében oly szomorú korszaka. 

Nem csak a későbbi időben Erdély szeretett 
püspökével, most kalocsai érsek Dr. Haynald Lajos 
sal folytatott levelezéséből, hanem még idegen tudó
sokhoz intézett leveleibői, is kisugárzik Czetz Antal
nak hazaszeretete, büszkesége hogy magyarnak szü
letett; megfogható tebát fájdalma is a szabadság
harcz szomorú kimenetek felett, megérthető elhatá
rozása, mely fólrevonulását eszközlé. 

A szabadságharcz befejez tével ugyanis felha
gyott a kereskedéssel, kis vagyonát öszvegyüjté s a 
Belső-Szolnok megyében levő Gánts helységbe, uno
ka öcscse Czetz Károly mellé saját kis birtokára te
lepedett, hogy azontúl élete minden perczét a fűvő-
szetnek szentelje. 

Itt csakhamar a deési határ flórája,mellé csa
tolta a gántsi határét s egyszersmind a havasokra 
forditá figyelmét. A vádregényes Badnának jutott az 
a szerencse, hogy Czetz Antal személyében, virányá-

nak leghívebb, legalaposabb és lcgkitartóbb ismertető
jét meghódítsa. 

Arra nézve, hogy mikor kezdé Badna fürdőt s 
környékét látogatni, nincsen biztos adat, de Dr, Schur 
Ferdinánddal folytatott levelezéséből következtetve az 
első látogatást 1850-re tehetni. E fürdő régi ked-
vencz gyülhelye levén az előkelő örménységnek, ugy 
látszik, hogy Czetz Antalt eleintén tudvágya mellett 
a társaság is vonzotta oda, az uj világ pedig, mely 
a havasok és szűzies vadonok flórájában vizsgálódó 
szeme előtt kitárult, ugy annyira elbűvölő és leköté, 
hogy azontúl haláláig, minden évben visszatért „föl
di paradicsomába" a mint ő Badnát nevezni szokta-
Zarándok útja mindig kikeletkor az „Ünőkő" oltárá
hoz vezérlé s csak az őszi szól üzé vissza gántsi tüz 
helyéhez. 

Czetz Antal, az autodidactus, szeme mindjárt 
sokat látott az uj világban, melynek jelenségei ha
talmas ösztönzést gyakoroltak reája. Az a küzdelem, 
mely a formák sokaságából és vezérkönyve, Diósze
gi és Fazekas flórája elégtelenségéből tudvágyánál 

fo<s-

fogva benne kifejlődött, élesité szemét és a meg ha
tározásoknál óvatossá tette. , • 

v E vezérkönyv elégtelensége ébresztő fel ösztö
nét más irodalmi források felkeresésére, s az ismere
teiben létező nagy hézagok korától lehető kipótlásá-
ra is. 

Mint autodidactusnak feltűntek előtte azok a , 
növény részek is, a melyek a növények rendszeres 
leírásából, mint nem —- vagy kevésbé jellemzők, 
kimaradtak, kitűnő emlékező tehetsége a későbbi idők
ben mindég vissza kalauzolta az e küzdelemből me
rített eredményhez s alkalmassá tette an;a, hogy kü
lön utasítás nélkül is, egyszerű kérdés folytán leg
többször saját ösztönéből uj leleteket tehetett, hibás 
állításokat helyre igazithatott, mit egy másik ösztö
ne még tetemesebben elősegített. 

E másik ösztöne abban állott, hogy minden 
hozzá férhető helyet, olykor egészsége sőt élete kocz-
káztatásával is felkeresett s nem kötötte magát — mint 
sok más — a megszokott, rendesen legkőnyelmes ebb 
de legtöbb esetben oly utakhoz, a melyeknek környe
zetét a gyakori látogatás rég megismertette és ki
merítette. 

Így jött az, hogy 1850-től 1854-ig Badna 
Gánts ós Deés környékéről nem kevesebbre mint 939 
jól meghatározott fajra 4641 példányban szaporitá 
herbáriumát, melyben azok a nemek és fajok,, me-
lyekkel később nagy cserét kezdett: mint a Silenej 
Saxifraga, Senecillis, Polyschemone, Pedicularis, Ca~ 
rex, Centaurea, Sessleria stb. feles példányokban vol
tak felmutatva. 

Badnai, első kirándulási jegyzőkönyve megma
radt, melyből kitűnik, hogy 1851 június 30-kától 
kezdve bejárta a „Lá BényesH, később a „Koron-
gyíst", több ízben az „Ünőkövet1, továbbá a „Pa-
jana Corni"t, s ugyan ebben az évben radnai kirán
dulását megelőzőleg április és májusban a deési ha
tárt is. 

Beá következő évben július 17-kén Sztojka kör
nyékén a hires „Sátor" hegyet járta meg, júliusban 
már ismét a Korongyíson fűvészett : 1853-ban a 
„Csicsót" érinté, hogy ismét az Ünőkő és Korongyís 
virágparadicsomába visszatérjen. 

E kis jegyzőkönyvben helyen-kőzön leírásait 
adja a növényeknek, a melyeket gyűjtött de nem is
mert; egy tanúság a sok közzül, mely pontosan és 
és lelkiismeretesen járt el a tudomány ügyében. 

Ebben az időszakban mind sűrűbb és nyomo
sabb jeleivel találkozunk ernyedetlen, komoly és 
helyes törekvésének. 

Herbáriumával párhuzamosan gyűjti egyszersmind 
azokat amunkákat is, a melyeket forrásokul használhat. 



Megértésöket szorgalmasan előmozdítja azáltal, hogy ko 
ra daczára bátran hozzáfog a latin nyelv tanulásához 
arra fektetvén a fősúlyt, hogy a mükifejezésekben oly 
gazdag, egészen sajátságos diagnosticus latinitast meg
értse. E végre saját használatára egy kis botanica 
terminológiát szerkeszt, melyben műkifejezések a nö
vényrészek szerint vannak csoportosítva s a latin 
terminust rendesen, oly talpraesett magyar szó kö
veti,: a mely mintaszerüségével, példát adhat azok
nak az újkori magyar tudósoknak, a kik a termino
lógia dolgában csak nyelvrontással szerepelnek. 

Ebben &L időben jegyzé ki a Mőssler művében 
elősorolt plánták neveit, a Linné systemájába fog
laltak közzül az európaiakat, Baumgarten flórájából 
az erdélyi fajokat s az utóbbiakhoz hozzácsatolta 
egyszersmind a virágzás idejét is. E mellett szorgal
masan vezette lajstromait, külön külön : kimutatását 
rendes herbáriumának, melyben csak pontosan meg
határozott hibátlan példányok foglaltak helyet; to
vábbá a csonka példányoknak, desideratumainak s 
azoknak a példányoknak, a melyeknek faját nem 
sülhető ki teljes biztossággal. 

Evvel az eljárással nyerte meg azt a bámula
tos áttekintést, példányainak s a gyűjtött fajoknak 
legrészletesebb ismerését, a mely későbbi , időben 
gyakran megóvta attól a lefűzéstől, a mely úgyne
vezett „cserebere tudósoknál" oly nagyon divatos. 
Károsodás nélkül, különösen csereviszonyának kezde
tén természetesen nem maradt, de mindig megbizo
nyítható, hogy becsületességéből kifolyó bizalmának 
adta meg az árát. 

Ez volo Czetz Antal fűvészeti tevékenységének 
második szaka, tanulási ideje, előkészülete arra a 
forduló pontra, a mely csakhamar bekövetkezett, s 
mely nagy szorgalmit más téren is igénybe vette. 

Csendes működésében megtalálták a fűvészeti 
összeköttetések, melyek Mr mellett sok fáradságot, 
sok háladatlanságot, de sok örömet és élvezetet is 
hoztak gántsi lakába, ;.-.'. 

Első összeköttetése do'ctor Schur Ferdinánddal, 
az í 866-ban megjelent „Enumeratio plantarum Trans-
silvaniae" szerzőjével keletkezett még 1852-ben. 

Az összeköttetés, egy Ünőkőre irányzott, a rósz 
idő miatt csekély eredményű kirándulással kezdődött, 

Dr. Schur a tudomány leple alá rejtett önzést, 
mely a „mini" : szócskába van foglalva, sehol sem 
űzte feltűnőbben mint a becsületességében oly bizo
dalmas Czetz irányában. 

•A fennmaradt levelezésbői kitűnik, hogy dr„ 
Schur Enumeratiojába foglalt, a radnai flórára vonat
kozó őszves; anyagát Czetz szorgalmának és bizodal
mánál köszöni; káládatőssága nemét legjobban jel-
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lemzi az a körülmény, hogy az Enumeratio bevezetésé
ben nem emliti Ozetz nevét, miáltal megnyeri a 
látszatot, mintha a nevezett flórából Ismertetett fa
jok Schur kutatása eredményei lennének. Egy más 
jellemző momentuma dr. Schur eljárásának abban 
nyilatkozik, hogy a megtekintésre kért növényeket 
visszatartotta s minden kérés és sürgetés daczára so
ha sem juttatta vissza a küldő kezébe. 

Dr. Schur levelei telvék a hízelgés, a tudo
mány érdekére való hivatkozás bizonyos nemével s 
minden képzelhető fogással, mely arra czélzott, hogy 
az utóvégre kétkedővé vált Czetz bizodalmát újból 
megnyerje ós kizsákmányolhassa. 

E fogások között — eltekintve az indoktól — 
tényleg legjobb az, hogy Czetz Antal neve a fűvé-
szetben mégis megörökíttetett. 

A Sisymbrieák csoportjában az Erysímum nem
ben egy, többek között a Korongyíson termő faj*: 

Erysliiium Czetzianum Schur 
nevet nyert; a Junceák rendjében a Schur állította 
J u n c u s Cze tz i i Schur, nem bizonyult jónak s 
az Enumeratióban régi elnevezésére: J. castaneus 
Smithre vezettetett vissza. 

Ez volt Czetz fáradozásának,.- elveszett gyűjte
ményének egyetlen dija. • 

Czetz Antal e károsodáson nagyot okul*. Ter
mészetes esze csakhamar megtalálta az óvszert, mely 
helyes volt, becsületére vált, s mely abban állott, 
hogy a „lefűzést" a csere-viszony megszakításával 
viszonozva semmi' szin alatt sem vette fel újból. 

Fennmaradott leveleiben ilyenkor mindig visz-
szatér kedvencz mondatára: „mert én a becsületet 
nem adom a világ minden plántájáért!" 

És nem egy eset fordul elé sűrű levelezéseiben, 
mely szava .megőrzéséről tanúskodik. Hiában könyö
rögnek azok, a kik bizalmával visszaéltek, hiában 
kötik le becsületszavukat, hiában esküsznek: Czetz 
Antal keményen állja szavát s nem tágít. 

Ebben az időben vette hírét a bécsi növény
esere intézetnek, melyet a tevékeny dr. Skofitz ala-i 
pitott meg és vezet ma is. 

Az intézethez felküldött első növényei roppant 
feltűnést okoztak, mert olyan helyről jöttek, a mely 
a tudomány számára addig hozzáférhetetlennek tarta
tott, oly fajokat tartalmaztak, a melyek a legnagyobb 
ritkaságok közzé tartoztak s pontos meghatározás 
mellett jó kezelésről tanúskodtak, 

1854-ben báró Leithner, szintén egy csereinté
zet tulajdonosa, keresi fel Czetzet esereajánlatával, a 
melyet Czetz elfogadott s - az intézet feloszlásáig^ 
1856-ig folytatott. A viszony mindvégig szívélyes 
maradt -s Czetznek, sok, különö«en külföldi fajt hozott; 
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f Ekkor kezdte Czetz desideratumait a külföldre 
kiterjeszteni s ebben is helyes rendszert követett, a 
mennyiben igyekezete a hiányzó fajok megszerzése 
mellett oda is irányult, hogy azon egy fajt különbö
ző leihelyről.szerezzen s az erdélyivel összehasonlítsa, 
azon kivül az egyes nemek fajsorait kiegészítse. 

Báró Leithnerhez csakhamar s ugyan abban az 
esztendőben Janka Victor, akkor még bécsi tanuló, 
de már lelkes fűvész csatlakozik. Janka, kinekcsalád-
ja Erdélyben, Szt.-Gotthárdon lakott, báró Leithner 
által értesült Czetz létezéséről, német levélben keres
te meg, de a levelezést csakhamar magyarra változ
tatta, s igy folytatta tiz éven át mig Czetz halála 
nem lépett közbe s nem szakitá meg a tudomány 
kötötte jó viszonyt. 

Janka Victor lázas tevékenységet fejtett ki ked-
vencz tudománya körül s Czetzben kiapadhatatlan, 
mindég biztos forrását találja leghőbb vágyai kielé
gítésének. Czetz levelezésének ez a része kéziratai 
között a legérdekesebb. A hevesvérű, a bécsi forrá
sokhoz hozzáférő Janka' mindig uj fajokat -vél talál
ni, a fontolgató, higgadt Czetz inti, figyelmezteti s 
legtöbbször igaza van. A csere, melyben Janka a köz
bejáró szerepet viseli, nagyszerű mérvvet öltött s a 
keresve keresett Senecillis carpatica Schott, Polysche 
mone nívalis, a Sessieriák, Centaureák, Pedicularis, 
Saxifraga ós Carex fajok a liires Saussurea serrata 
és számos mások százával vándorolnak Gántsról Bécs
be s innen a Svájezba, i'ranczia, Orosz, Olasz, Spa
nyol és Ángolországba, a nevezett országok fajai vi
szont Gántsra. Itt ott összezörrennek a jó barátok, 
leginkább azért, mert Janka íöbb csereviszonyt köt 
mint a mennyinek physikai erejével eleget tehet, de 
hamar megbékülnek. A viszony még szorosabb lett 
azáltal, hogy Janka Victor a szünidőket Erdélyben 
töltve felkereste Czetz Antalt s közös kirándulásokat 
rendeztek hol Kadnára, hol Gánts és Deés környékére 

Dr, Herbich Perentz műve: Bukovina flórája 
megjelenvén, Janka ajánlatára Czetz Antal ezt is át-
fanúlta s ennek, nyomán sok új leletet tett részint az 
Ünőkövön, részint a Korongyíson, sőt egy kirándulá,. 
sát. Bukovináig terjesztette ki. A csere mellett ellát
ta Janka Victort öszvehasonlitó és leíró -anyaggal, 
mely .részint Janka irodalmi közléseiben részint Schott 
és Kotschy Analectáiban használtattak fel, és érté
kesíttették a tudomány számára. A Jankától nyert uj-
mutatások szerint Czetz sok uj leletet tett kedvencz 
helyein, de szorosan utánna is járt a Janka esz
közölte meghatározásoknak s érdekes olvasni, miként 
szedegette szét a két fűvész! "a leírásokat és diagno-
sisokat, mint törték: fejőket egyes, homályosabb•; vagy 
kétértelmű kitételeken, melyeket néha vázlatos raj

zokkal kisértek. A mint már elébb mondám, Czetz 
mint autodidaetus, eleintén az irodalmi segédeszközök 
szükségével küzdve, példányait a virágtól le az utol
só gyökérszálig szokta megvizsgálni; ezáltal ugysze
me mint ítélete szerfelett 'élesedett. Janka szokszor 
megkísérté egyes, szerinte uj fajokat Czetz nevére 
keresztelni, Czetz legtöbbször kimutatta a tévedést. 

A Carex Czetzii Janka eléggé bizonyítja ezt 
az állítást. 

Czetz e füvet Gánts határán szedte s egy kül
demény alkalmával Carex moníana Poll. név alatt 
juttatá Janka kezeihez,1 ki uj fajt vélt látni benne s 
az „Östert. bot. Zeitschrift" 1858-ki folyamában le 
is irta s Czetznek dedicálta, még pedig daczára Czetz 
tiltakozása és figyelmeztetésének. Czetz éles megkü
lönböztető tehetsége ellene mondott a faj jogosságá
nak, mi legjobban kitűnik azokból a szavakból a me
lyeket Wolff Gáborhoz 1859-bén irt levelében olvas
hatni s igy hangzanak : 

„Megírtam neki, hogy e Carex semmi egyéb 
mint C. montana, a külömbség csak az, hogy néhány 
példánynak valainival szélesebb a levele s az egyik
nél a barka/ alatt egy kis levél gallér volt ; én 
mindjárt láttam az állítás hirtelenségét s mi több, 
nem is akadtam többé ily példányokra, pedig ugyan 
arról a leihelyről még százakat szedtem s küldtem 
fel hozzá, a melyekre azt mondta, hogy egytől egyig 
montanák, s igy Carex Czetzii Janka requiescat ín 
pac.e !" 

Hogy mennyire volt igaza Czetznek, onnan tű
nik ki leginkább, hogy maga Janka ugyancsak az 
„Öst. bot. Zeitschrift" 1863-dlk folyamában közzé
tett aoalytiea tabellájából, mely valamennyi európai 
Carex fajokra kiterjed, a Carex Czetziit kihagyta. 

- E faj móg annyiban is nevezetes, hogy Schur 
Enumeratiójában, mely az imént emiitett tabella kia
dása után három évvel később jelent meg, minden 
commentar nélkül, mint Carex. Czetzii Janka szerepel 
s így jellemző világot vet dr. Schur kritikai. eljárá
sára. 

Mind a mellett, hogy Czetz cseretársai minden
képpen titkon tartották a nevét, nehogy a forrásból 
mások is merítsenek, a növényekhez mellékelt czé-
dulái, itt ott egy kis kémkedés is sokakat igazítottak 
útba. 

Még 1854-ben egy Badnára intézett kirándu
lása alkalmával ott a helyszínén találkozott tordai 
gyógyszerész és kitűnő, még most is élő botanicu-; 
snnk Wolff Gáborral, mely találkozás egy igen ta--
nulságos ós mindvégig rokonszenves viszony alapját 
vetette meg. A betföldiek kö'zzül rövid leyelezóst 
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folytatott Bielz Ede Alberttel a kitűnő faunistával, 
ki csigák és bogarak gyűjtésére ösztönözte; Porcius 
Flóriánnal Naszód vidéke még most is élő alkapitá-
nyával, ki 1856-tól Czetz haláláig váltig hű levele
zője, majdnem minden évben kitartó és hü kísérője 
maradt Eadnán és környékén, kivel ő bajait, kételye
it, vágyait hiven közölte. Porcius a német nyelvben 
jártas levén sok tekintetben felvilágositólag hatott 
Czetz Antalra s ez egymásközötti viszony mindvégig 
a kölcsönös becsülés és barátság bélyegét viseli hom
lokán. 

Dr. Haynald Lajos, akkori erdélyi püspök, je-
• lenleg kalocsai érsekkel 1861-ben ismerkedett meg, 

mely évben" a püspök Eadnán a bérmálást végezte, 
hajlamához hiven a fűvészetet sem hagyta figyelmen 
kivül ,s Czetzczel kirándult az Ünőkőre. A nagymi-
veltségü püspök rögtön megismerte Czetz kitűnő te
hetségét, szívélyes, bár nem sűrű. levelezésben min
dég biztatólag és dicsérőleg nyilatkozott s küldenie-

| nyeivel, melyek Czetz leghőbb óhajtásaival találkoz
tak, sok jő órát teremtett a gántsi fűvész kis hajlé
kában. Álljon itt az é̂rseknek hozzám intézett leve
léből néhány szó, mely Czetz jellemzését foglalja ma
gában: 

„Midőn én Eadnán excurráltarn vele, mintegy 
60 esztendős, edzett egészségű, soványos, csontos fér
fiúnak találtam őt, ki lelkesedéssel szólott Gánts és 
radnai havasok flórájáról. Excursiónk két napig tar
tott s mind a két nap bámultam emlékező tehetsé
gét, mely a havas ritkaságainak leihelyeit nagy biz
tonsággal messzirűl jelezte és felmutatta." 

Eövidebb levelezést, mely éppen csak cserére 
vonatkozott folytatott Spreitzenhofer Györgygyei Bécs
ben, Keckert Dániellel Szebenben. 

Styria legkitűnőbb botanicussával Pittoni lo
vaggal 1857-ben kezdi meg a cserét és a levelezést 
mely viszony 1864-ig megszakadás nélkül folyt, s 
Czetz Herbáriumát különösen amerikai és australiai 
növényekkel látta el, melyekhez még számos ázsiai 
és oroszországi faj csatlakozott. Pittoni lovag hű és 
pontos cserélő maradt mindvégig, s hogy mennyire 
becsülte Czetz küldeményeit onnan tetszik ki legin
kább, hogy a levelezési nyelv különbségéből szárma
zó nehézségekkel szívesen megküzdött. Helyén látom 
itt megemlékezni a levelezések módjáról. 

Mig Czetz Antalnak első ősztönzőja Czetz Ade-
odat tehette, ő vitte a német levelezést; a később1 

időben Czetz Antal magára maradt s a németekkel 
magyarul levelezett. Pittoni lovag Czetz leveleit Gratz-
ból Magyarországra küldte, s ott fordíttatta le, mi 
az akkori időben két három heti időt vett igénybe 

Jellemző Pittoninak egy mondata, mellyel a le-
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velezés nehézségeiről szólva baját panaszolta. Azt mond-
a többek között, hogy Grátzban akadnak ugyan ma
gyarok is — többnyire a magas rendből — de ezek 
sokkal restebbek, semhogy bár egy levelet lefordíta
nának ! Pittonit, ki cs. k. asztainok volt, Czetz An
tal „méltóságolta" s a csere becsületességét imígy 
magyarázta meg neki: „mert hát a magyar ember azt 
tartja, hogy a becsület többet ér a szalonnás káposz
tánál." 

Élte végszakában 1863-ban még egy levelező
je akadt, a kit különösen becsült ós megszeretett. 
Steffek József, József főherczeg nevű 37. gyalogez
red alorvosa volt ez, ki Nagyváradon állomásozva 
szorgalmas müvelője volt a füvészetnek s a magyar 
nyelvet annyira elsajátította, hogy meglehetős folyé
konysággal levelezett benne. 

Szerfelett pontos'és leíki'ösmeretes ember volt, 
a kiről Czetz Jankához intézett levelében azt mond
ja, hogy nem ismer kérést, melynek teljesítése ha
talmában áll, s a melynek teljesítését Steffektől el
tagadná. Á mit Nagyvárad környéke ritkaságokban 
felmutathatott, az pontosan Gántsra ment, Gántsról 
ismét Badna, Gánts és Deés virágai özönlöttek visz-
szonszolgálat fejében. Meghatározásokban, kételyek 
eloszlatásában ritkán működött két ember szebb egyet
értésben mint Czetz Antal ós Steffek Adolf alorvos. 

A Bukovinába intézett rövid kiránduláson ki
vül még csak egyszer látogatott el Czetz Antal tá
volabbi vidékre s ez 1857-ben történt, Ez évben Má-
ramarosba ment s megmászta a „Popp Iván" csú
csot ; a Mállott fáradság azonban ugy kifogyasztotta 
az erejéből, hogy a csúcson fekve maradt s csak cse
kély eredményre tett szert. 

Evvel azután beérte élte végéig gántsi magá
nyával és radnai paradicsomával, honnan voltaképpen 
soha sem vágyott kifelé. 

E kedvencz területeire szerfelett büszke volt, 
mint a máramarosi kirándulását követő levelei is bi
zonyítják, melyek szerint a meglátogatott vidékek 
flóráját túlszegénynek találta a raduaihoz képest. 

1855 táján részint Bielz Ede Albert buzdítá
sára, részint saját ösztönét követve az entomologia 
felé forditá szemét. Wolff Gábor barátja, ki a fű-
vészet mellett a természeti tudományok e szakát is 
mivelte, tetemesen támogatá szintúgy eszközökkel 
mint útmutatásokkal a bogarak rendszeres "gyűjtése 
körül. Czetz Antal azonban beláthatta, hogy az új 
szakot, csak a füvészet rovására mivelhetné, s csak
hamar felhagyott vele. Némely apróbb gyűjtéseit ré
szint a mindent kolduló Schur, részint Bielz kezei
be juttatá. 
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A nagy mórvet öltött csere és levelezés mellett 
Czetz Antal ssorgalmasan folytatta az önoktatást. 

Részint készpénzért, részint növényekért meg
szerző magának az epochalis műveket, különösen pe
dig azokat, a melyekben erdélyi növények leírásai 
foglaltattak. 

Koch és Reíchenbach műveit megismerte s ezek 
szerint készité el későbben desideratumai jegyzékét, 
a melynél mindég arra ügyelt, hogy meglevő gyűj
teményébe beilleszthető legyen sú j meg új alakok
kal ismertesse meg. Oly növényekért, a melyek bir
tokában levő fajok sorát kiegészíthették igért, és adott 
a mennyit csak ígérhetett és adhatott. 

Ily fajoknál a megszerzés eszközlése rendesen 
nagy áldozatába került és sok előlegesen küldött cso 
magja enyészett el hűtelen kezek között, a melyek 
az éppen csak gyűjtéssel foglalkozó botanicusoknál 
nem tartoznak a ritkaságok közzé. 

Az ily féle csalatkozások sok keserű órájába 
kerültek a jó Czetznek, s utóvégre tartózkodóvá és 
gyanakodóvá tették. 

Lehetetlenség, hogy a gyűjtő botanicusoknak 
ide tartozó eljárását bővebben ismertessem, mert a 
míg ez ismertetés egyrészt kivül állana az életrajz 
keretén, addig másrészt oly fekólyét leplezné le a 
pseudotudományos világnak, a mely épp oly undorító 
mint tanuságnélküli. 

Czetz Antal váltig és emberül küzdött e fekély 
ellen s legjobb védpaizsát lelkesedése és kivált ren
dithetetlen becsületessége szolgáltatta. Hanem ő meg
bocsátott azoknak, a kik méltatlansággal, hálát
lansággal viszonozták jó akaratát, áldozatait, s úgy 
hiszem, virágos hantja alatt helyesli, hogy biogra-
pbusa nem szigorúbb nálánál. 

Ily küzdésbe került Herbáriumának a kiegé
szítése s kétszeresen megbecsüljük kitartását, a midőn 
némely gazdag nemek fajsorozatán végig tekintünk s 
meggyőződünk, hogy e sorozatok egész zónákat il-
lustrálnak. 

A különböző nemek közzül felemlítendő : Oa-
rex 116, Saxifraga 95, Hieraeium 93, Ranunculus 
83, Centaurea 64, Trifolium 61, Silene 53, Campa-
aula 54, Euphorbia 50, Dianthus 49, Veronica 48» 
Potentiíla 46, Viola 47, Allium 42, Gentiana 42, 
Juncus 42. Astragalus 37. Senecio 35, Festuca 34, 
Achillea, Galium 32, Crocus, Draba, Orchis 24, Ar-
temisia 29. Arabis 26, Pedicularis 32, Cjtisus 22, 
Bromus 20, Aveaa, Asperula, Alyssum, Iris 19, 
Arenaria 18, Sessleria 14 fajjal. Egyes fajsorok mész-
szire terjednek mint pld: Astragalus, mely Siciliai 
alakokon kezdve, közép Európán át egészen Songá 
rába kalauzolja a botanicust 

Sö. : '. 

A gyűjtőkkel való sokszoros érintkezése nem j 
maradt befolyás nélkül irányára: élte fogytáig csak 
a fajok körében mozgott. Főtörekvése az maradt, 
hogy kedvencz , helyein minél több fajt találjon, a 
csere által pedig minél több növény fajt megismerjen, I 

A tudomány voltaképpeni feladata, akár phi-
Iosophiai vagy a gyakorlati életre czélozó része ide
gen maradt tőle. 

Az alakok lánczolata, a faj genesisébe való 
mélyebb behatolás, a növényzet viszonya a talajhoz, 
égaljhoz, a phytogeographia, a növény szerepe a ter
mészetben, kapcsolatai a szerves és szervetlen világ 
többi jelenségeivel, boncz és élettana, a phaenologia 
stb. stb. tekintet nélkül maradtak Czetz Antalnál 
már azért is, mert csekély tudományos alapja elszi
geteltsége, eléhaladott kora nem engedek meg, hogy 
a constatáló irányon kívül még inast is miveljan. Haj
lott koránál fogva nem rendelkezett arról a rugalmasság
ról, a mely szükséges lett voloa, hogy számos teen
dői között az irodalom terén is felléphessen. Ez azon
ban semmit sem von le érdeméből, mert példásan rende
zett, jegyzetekben dús hagyatékával megadta az anya- ! 
got, melyet egy szakavatott toll rögtön értékesíthet. 
Phytogeographiai része, a mennyiben Erdélyre vo
natkozik, rögtön kiadható. 

0 beérfce avval, hogy azt a növényt, a melyet 
valamely Auctor leirt, fűvészeti paradicsomában is 
megtalálhatta s öröme kétszeres volt, ha olyan fajt 
fedezhetett fel, a mely csak más területekről volt 
ismeretes a tudomány előtt.*) 

Nagy azoknak a fajoknak a száma, a melyek-
kjl constatáló eljárása mellett Erdély flóráját gaz-
dagitá. 

Baumgarten flórájában előforduló, a radnai te
rületre vonatkozó helynevek hibáit kijavitá s többek 
között reájött a Baumgarten emiitette „Dsemeanie,t 

hegy meghatározására a melyet a későbbi botanicu-
sok hiába kerestek. Az az • iker csúcs az, mely az 
Ünökőről a Stol és Galacz felé látszik s oláh nyel
ven a „dsemenu" „geminus" (iker) nevet viseli. 

Némely általa felfedezett fajok valóságos fel- , 
tünést okoztak a tudományos világban; így pld: a 
Saussurea serrata, melyet Ledebour eredetileg Orosz
országból ismertetett, s melynek eléjövetele Chiná-
ból volt jelezve, valóságos forrongást idézett elé Bécs 
botanicai köreiben, a midőn Czetz a növény első, hi
teles példányait Radnáról béküldé. 

*) Felvitte a leírások megértéséig, össíV^ha onlitások ál
tal pedig annyira ólesité itélö tehetségét, hogy Herbáriuma ta
núsága szerin*', akárhány e'ső rangú fűvészra is helyesen reá-
eorrigált. 
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j De az is igaz, hogy számos lelete, melyért ő 
fáradotl, s a melyet készséggel átengedett a tudo
mányban való felhasználásra, tőle eltulajdonittatott, 
mert az illető irók egyszerűen elhallgatták nevét s 
a saját nevök számára hódították meg a dicsfényt, 
mely a tudománynak nem ártott ugyan, de az igaz
ság s a beesület szempontjából Ítélve egy hajszálnyi
val sem volt jobb a mesebeli szajkó eljárásánál. 

Bátran kimondhatom, hogy Radna, Gánts és 
Deés flórájára vonatkozó öszves anyag úgy a mint 
az még jelenleg is a tudományban szerepel, kissebb 
részben közbenjárólag, a legnagyobb részben közét-
lenül Czetz Antal fáradozása érdeme, tiszteletre mél
tó eredménye. 

Ilyszerü működésben találta az erdélyi múzeum 
' keletkezésének első hire s e hírrel nagy lelkesedés 

vonult be a gántsi lakba. 
Czetz Antal nyomban elhatározta, hogy ezt az 

intézetet, a melyhez a legszebb reményeket köté, tel
hetőleg pártolni és gyámolitni fogja, sőt kétségtelen 
az is, hogy a keletkezés első' perczétől fogva örökö
séül tekintó az ifjú intézetet, Dr. Hajnald Lajos ér-
zsekhez, Janka Victorhoz, Brassai Sámuelhez intézett 
leveleiből a lelkesedós legtisztább hangján szól vala
hányszor csak megemlékezik a múzeumról. 

Jankának visszaküldi az olvashatatlan czédulá-
kat avval a kérdéssel: mit mondana a múzeum er
ről az olvashatatlan írásról? 

Rögtön hozzálát egy külön gyűjtemény kiso-
rolásához, a melyet a múzeum rendelkezésére bocsát
va egyszersmind lekötelezi magát a gyűjtemény sza
porítására. 

Ő, a ki szerény Xéniáival elvonultan társalko
dott, felhevül a legtisztább hazafiság s a tudomány 
iránti tisztelet nemes tüzétől s ez szépen jellemzi lel
ke nemességét. 

Leveleiben az elbizakodottságnak, a dicsvágy
nak egyetlen egy szavával sem találkozunk, mindég 
tiszteletteljes de határozott hangon beszélt s csak 
azt védi és bizonyítja, a miről saját szemével, leg
jobb utánjárásával meggyőződött. 

A méltányosságra sokat tartott. A miről ren
delkezett azt bőségesen osztogatta, de megvárta egy
szersmind, hogy mások is igy tegyenek; jól vetett, 
de sokszor rosszul aratott s a háládatlanság, a mél
tányosság hiánya sokszor keserű panaszokra fakasztá. 

Működése gyakorlati oldala sok tekintetben ér
dekes. 

Eleintén a, kora tavaszt Gánts és Deés vidé
kének szentelgette, havasait pedig csak későbben a 

i radnai fürdőidény beálltával kereste fel. Az ötvenes 
^ : 
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évek vége felé Janka Victor figyelmezteté arra, hogy 
kora tavaszkor, midőn a havas teteje még a hó lep
le alatt nyugszik, a sziklák repedéseiben, verőfényes 
helyein sok érdekes virág nyílik s ezental Czetz An
tal jókor elhagyja téli magányát, hogy a hideg ta
vaszi szelekkel, esővel, hóval megküzdve öszvegyüjt-
se a havas első virágait. 

A csekély öszveg (saját állítása szerint 120 
pengő forint,) a melyet évenként kirándulásaira for
díthatott, nem engedte meg a kényelmes felszerelést 
s Czetz Antal hü társával Porcius Flóriánnal a hosz-
szas kirándulások alkalmával szabad ég alatt tölte 
éjszakáit, bátran daczolt a fergeteggel, hideggel, hő
séggel, szomjúsággal éí éhséggel esnem egyszer védte 
magát a juhászok megtámadása ellen. 

A nagy kereslet, a mely némely fajoknál mu
tatkozott s az a körülmény, hogy a havasra kitett 
juhok gyakran lekoppaszták a növényzetet s eredmény
telenné tevék a kirándulást, lassan arra inditák hogy 
gántsi kertjében tenyésztési kísérleteket tegyen még 
pedig jó sikerrel. 

A Saussurea serrata culta, mely a gántsi kert
ben meghonosodott, élénk csere tárgya lett; ugy szin
tén Pedicuiaris asplenifolia, foliosa s több más fa
jok, a számosan termesztett külföldieket nem is 
említve. E tenyésztési sikerekkel tetemesen befolyta 
tudomány előmozdítására. A magzás idejét meglesve 
ugy Janka mint Schott és Kotschy müveihez Czetz 
Antal szolgáltatta az anyagot, a mely a Heracleum 
és Carex fajok tisztázását, kritikai megalapítását le
hetségessé tette. Az Arumoknál ugyan ezt tévé a 
friss gyökerek megszerzése és beküldése által. Leve
lezéseiből e tény tisztán kivehető s elég sajnos, hogy 
biographusa az első, a ki ezt az érdemét felemlíti. 

A hatvanas évek bajokkal köszöntöttek bé. Az 
megöregedett Czetz Antal koronként betegeskedni kez
dett, a mi azonban nem tartá vissza Radna meglá
togatásától. Kirándulásait rövidre szabta s olykor be
tanított paraszt fiukat küldött fel a havasra, kik uta
sítása szeiint gyüjték a virágot, mig a mester lenn 
a völgyben szárított, csomagolt és determinált. 

1865 áprilisében, közel hatvannégy éves korá
ban egy erős hülés következtében rohamos tüdőlob
ba esett s mint a Priesznitzféle gyógymód tisztelője 
eleintén éhez folyamodott, a baj azonban oly komoly 
fordulatot vett, hogy rokonai orvosi segélyért folya
modva, Belső-Szolnok főorvosát, doctor Szőcsöt hív
ták meg a beteg ágyához. 

Czetz Antal, a belépő orvost derült kedéllyel, a 
következő szavakkal fogadá: ugyan jó, hogy eljött, 
legalább végrendeletem megírását van, hogy kire biz -

: 49 
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zam. Ez csakugyan meg is történt. Csekély pénzét 
gondozójának Czetz Károlynak, kis' birtokát a deési 
római kath. iskolának, gyűjteményeit s könyveinek 
azt a részét, a mely bevált, az erdélyi múzeumnak, 
könyvtárának többi részét unokaöcscse, szamosuj vá
ri tanár Czetz Ggrgelynek hagyományozá. Ezenkívül 
kiköté, hogy a gyűjtemény többszörös példányaiból a 
szamosujvári gymnasium számára Herbárium állit-
tassók, mely kikötésnek Brassai Sámuel buzgósága 
már meg is felelt. 

A végrendelet megírása után alig egypár órá
val, április hó 24-kén a legnagyobb lelki nyugalommal 
meghalt. 

Ennyi az a mit Czetz Antal hátrahagyott 
irataiból, továbbá azokból a szives közlésekből kive
hettem, a melyeket különösen kalocsai érsek dr. Hay-
nald Lajos ő excellentiájának, Wolff Gábor t-ordai 
gyógyszerész, Czetz Gergely szamosujvári tanár és 
Czetz Adeodat uraknak köszönhetek. 

Ez volt élete, működése annak az embernek, a 
ki oly korban, a melyben mások megállapodnak, sőt 
némelyek hanyatlásnak indulnak, élete negyvenedik 
évében, egyszeri útmutatásra, lelkesedéssel hozzálát 
egy tudományos szak miveléséhez; a ki önmegtaga
dással lemond a családi élet örömeiről s meleg keb
le egész szeretetét a választott szakra fordítja, a ki 
nem retten vissza az önoktatás nehézségeitől, bátran 
fontolva halad, megküzd minden akadálylyal, minden 
nehézséggel, kivívja magának a legjobbak tiszteletét 
s a midőn örök nyugalomra hajtja fejét, csak a hasz
nosnak, jónak és nemesnek nyomát hagyja maga után. 
Egyszerű de kötelességéhez hű bajnoka volt ő egy 
nemzete körében elhanyagolt szaknak, hasonlított azok
hoz a bátrakhoz, a kik erős karral, önfeláldozással 
utat nyitnak az őserdők rengetegébe s meghódítják 
a vadont a nyomdokaikon telepedő és terjeszkedő mű

velődés számára. Kalauza lesz ő mindenkinek, a ki 
a keletó Kárpátok flóráját felkeresi. 

Gyűjteményét akár általános tekintetben mint 
Herbáriumot, akár különlegesen mint az egyes vidé
kek flórája kútforrását tekintjük, mindenképpen clas-
sicusnak kell hogy nevezzük s a hozzátartozó lajst
romok becse megmarad még akkor is, a mikor ma
ga a gyűjtemény áldozatul esik az idő romboló ha
talmának. 

Hátrahagyott lajstromai szerint Deés, Gánts 
és Eadna területéről 1850-től haláláig 1529 fajt gyűj
tött, szárított és meghatározott, melyek közzül néme
lyek, mint a Senecillis carpatica,1 Saussurea serrata, 
Polyschemone nivalis s több mások, ezer meg ezer 
példányban vándoroltak Európa herbáriumaiba. Her
báriuma az utolsó izig pontosan rendezve és minden 
példánya kritikai szabatossággal meghatározva 5538 
fajt mutat Európa s a világ többi részeiből. Azt hi
szem éppen úgy a kegyelet mint az igazság paran
csolta dolgot mivel az erdélyi múzeum, ha kiadja 
lajstromát azoknak a fajoknak, a melyeket Czetz An
tal, floristicus tevékenysége tereiről megismertetett. 
E lajstrom kiadása a szakavatottakat útba igazítja a 
mások által eltulajdonított * leihelyek iránt s késő 
bár de illő és móltányos dija lesz Czetz Antal bnz-
góságának, önzetlenségének. 

Az erdélyi múzeum egylet elfogadta az örök
séget, az igazság megőrzése tehát legalább is kegye
let parancsolta szent kötelessége. 

És most bucsut veszek attól a ki szövétneket 
gyújtott az Erdély északkeleti flórája tömkelegéhen, 
a ki e szövétneket legilletékesb helyére, az erdélyi 
múzeumra tűzte abban a pillanatban, a melyhen az 
élet Geniusa az övét örökre eloltá. 

Neve fenmarad. emléke áldott lesz miközöttünk! 

^ 

Muz. Jivk. VI. köt. 

ÍL- J & 
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Azon növények névlajstroma, , 
melyeket én *) kaptam és szárítottam 1850-toI fogva. 

Abies excelsa D. C. Radna. 
Absinthium vulgare Gart. Gánts. 
Abntilon striata L. ? 
Acetosa aceíosella Tourn: Radna, Deés, Gánts. 

„ pratensis Sch. „ n ' n 
Acer campestre L. „ „ „ 

„ platanoides L. „ „ n 
„ Pseudoplatanns L. „ „ n 

Achillea dentifera D. C. Gánts. 
„ lanuginosa Gaud. Radna. 
„ lingulata Willd. „ 

magna 
„ Millefolium L. Radna, Gánts. 
„ ptarmica L. Radna. 
„ purpurea L. „ 
„ sordida K. _ 
„ tanacetifolia Ali. Radna. 

Achyrophorus mieroeephalus (alpicolus) Schar. Radna. 
Aconiturn Anthora L. Radna. 

„ cernuurn Koell. „ 
„ Koelleanum Rchb. „ 
„ Lycoctonum L „ 
„ neomontanum Koell. „ 
„ septentrionale „ „ Gánts. 

••••„ tauricum, Wull. » 
Actaea spícata L, Gánts. 
Acinos alpinus Mnch. Radna. 

„ patavinus Pers. Gánts. , . 
„ purpurascens Pers. Radna. 
„ thymoides Mnch. Gánts. 

Adenostyles alpina Bl. Fg. Radna. 
„ bybrida? D. C. „ 

Adonis aeslivalis L. Gánts. 
,, autumnalis L. Kerti. 

Adoxa moschatellina L. Mindenütt. 
Aegopodium Podagraria L. Radna, Gánts. 
Aesculus Hippocastanum L. Gánts. 
Aethusa Cynapium L. „ Radna. 
Agrimonia Eupatorium L. „ „ 
Agropyrum caninum R. S. „ „ 
Agrostemma Githago L. Gánts. 
Agrostis stolonifera L. Radna, Gánts. 

„ vulgáris Wither. Radna. 
Aira aquatica L. Radna, Gánts. 

„ eaespitosa L. „ „ 
„ ílexuosa L. 

*) T. i. Czetz Antal. 

Aira speciosa Jka et Cz,, Radna, Popp Iván. 
Ajuga Genevensis? L. Gánts. 

„ montana Rchb. „ 
„ pyramidalis L. „ 

reptans L. „ 
Albucea nutans Rchb. Deés. 
Aleliemüla íissa (v. truncata?) Schm. Radna. 

„ vulgáris L. Radna. 
Alectorolophus parviílorus Walt. Radna. 
Alisma Piantago L. Gánts. 
Alliaria officináiig Andrz. „ 
Allium angulosum? L. Radna. 

„ Ascalonicum L. Gánts. 
„ Cepa L. „ 
„ schoenoprasum L, Kerti. 
„ sibiricum L. Radna. 
„ nrsinum L. Gánts. 
„ Victorialis L. Radna. 
„ xanthicum Griseb. 

Alnus glutinosa L. Radna, Gánts, Deés, 
„ incana.D. C. Radna. 
„ viridis D. C. „ 

Alopecurus geniculatus L. Radna, Gánts. 
„ laguriformis Schur. Radna. 
„ pratensis L. .'. ? „ • 

Alsine média L. Mindenütt. 
„ tenuifolia Whlbg. Radna. 
„ viscosa Schrb. „ 

Althaea officinalis L. Gánts. 
Alyssum calycinum L. Radna, Gánts. 

„ Rochelii Andrz. Radna. 
Amarantus Blitum L. Mindenütt. 

„ hypoehondricus L. Mindenütt. 
„ retroflexus L. Kerti. 
„ sanguineus L. „ 

Ampelopsis hederacea Mchx. „ 
Anacaropseros vulgáris Haw. Radna, Gánts. 
Anagallis phoenicea Schrk. Gánts. 
Anchusa angustifolia ? L. „ 

„ officinalis L. „ 
Andromeda polyphylla L. Radna. 
Andropogon Ischaemum L. Kőfarka. 
Anemone alpina L. Radna. 

„ narcissiflora L. „ 
„ nemorosa L. „ Gánts. 
„ ranunculoides L. „ 

Anethum graveolens L. Kerti. 
Angelica montana Schlch. Radna. 

• f c . - -/». 
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Angelica silvestris L. Eadna. 
Antennaria alpina Schur. Eadna. 

„ dioica Gárt. Eadna, Gán.s. 
Anthemis agrestis Wallr. Gánts. 

„ carpatica Willd.. Eadna. 
„ macrantha Heuff. „ 
„ , tinctoria L. Eadna, Gánts. 

Anthericum ramosum L. Hagymás. 
Anthoxanthum odoratum L. Eadna, Gánts. 
Anthriscus alpestris Keh. Eadna. ' 
Anthyllis Vulneraria Echb. „ 
Antirrhinum Linaria L. Gánts. 

„ Orontium L. Kerti. 
Apargia aspera W, efc K. Eadna, Gánts. 

.„ aurantiaca Kit. „ 
„• autumnalis W. Gánts. 
„ crocea? Willd. Radna. 

hastilis "Willd. Gánts, Eadna. 
„ hispida Hőst. ;, „ 

Apium Pteroselinum L, Kerti. 
Aposeris foetida Less. Gánts. 
Aquilegia glandulosa Fisch, Eadna. 

vulgáris L. Eadna, Deés. 
Arabis alpina L. Radna. 

„ arenosa Scop. „ Gánts. 
„ dacica Heuff. „ 
„ glareosa Sch. „ 
„ Halieri L. „ 
, Ovirensis Wulf. „ 

Arctium Lappá Willd. Radna, Gánts. 
Arenaria saxatilis Eoth. „ . 

serpyllifolia L. „ Gánts. 
„ spbaerocarpa Ten. „ 
„ trinervia L. Gánts. 

Aristolochia Clematitis L. Deés. 
Armeniaca epirotica FI. Wett. Kerti. 
Arnica alpina Bmg. Eadna. 

„ montana L. „ 
Aronicum Clusii Keh. „ 

,, glaciale Rchb. „ 
„ , scorpioides Koch. Eadna. 

Arrhenatherum elatitís M. K. „ 
Artemisia Abrotanum L. Kerti. 

j •'•„ Baumgartenii Bess. Eadna. 
,, Dracunculus L Deés. 
„ pontica L. ,• „ 
„ procera Willd. Kerti. 
„ salina Willd. Deés. 
„ scoparia Wald. Kit. „ 
„ vulgáris L. Radna, Deés. 

Arundo colorata L. Kerti. 
„ Epigeios L. Kőfarka. 
„ Phragmites L. „ 

Árum transsilvanicum Schott. Gánts. 
Asarum eiu-opaeum L. Eadna, Gánts. 
Asclepias ajriaca L. Kerti. 
Asparagus officinalis L. Kerti. 
Asperngo procumbens L. „ 
Asperula Aparine L. Eadna, Gánts., 

„ arvensis L. „ „ 
» cynanchica L. „ „ 
, odorata L. „ „ 

0&. ! —— 

Aspidium pilosura Schur. Radna. 
Asplenium Adiantum nigrum L. „ 

„ montanum Willd. „ 
„ Buta muraria L. ,, 
„ Trichomanes L. „ 
„ viride Huds. „ 

Aster. alpinus L. Radna. „ 
3 Amellus L. Deés. 
„ ehinensis L. Kerti. 

Astragalus glyciphyllos L. Gánts. 
Astrantia major L. „ 
Athyrium Filix femina Bth. Radna. 
Atragene alpina L. „ 
Atriplex hortensis L. Kerti. 

,, microsperma W. et K. Deésakna. 
„ oiucronata Bgt. . „ 
,, patula L. Mindenütt. 
„ rosea L. Deésakna. 

Atropa Belladonna L. Gánts, Radna. 
Avena alpestris ? Hőst. Radna. 

„ fatua L Radna, Gánts. 
„ flaveseens L. „ 
„ pubeseeus L. „ 
„ sativa L. „ Gánts. 
„ versicolor Vili. Radna. 

Avenella cuprina ? Schur. „ 
Azalea proeumbens L. „ 

IMdingera arundinacea FI. Wett. Radna. 
Ballota nigra L. Mindenütt. 
Balsamita suaveolens Pers. Kerti. 
Barbarea vulgáris R. Brwn. Gánts. 
Barkhausia foetida D. C. Kőfarka. 
Bartsia alpina L. Radna. 
Berteroa incana D. C. Betlen. 
Béta vulgáris 1. Kerti. 
Betonica officinalis L. Mindenütt. 
Betula a!ba L. „ 

„ pendula Roth. Retteg. 
Bidens cernua L. Mindenütt. 

„ tripartita L. „ 
Bifora radians M. B. Gánts. 
Biscutella laevigata L. Radna. 
Blitum virgatum L, Deésakna. 

„ rubrum L. „ 
Borago officinalis L. Eadna. 
Botryehium Lunaria Sw. „ 
Brachypodium pinnatum Beauv. Gánts. 

„ silvaticum Eöm. et S. „ 
Brassica Napus L. Radna. 

„ oleracea L. Mindenütt. 
Briza média L. „ 
Bromus arvensis L. Eadna, Gánts. 

„ asper Murr. Gánts. 
„ giganteus L. Eadna. 
„ mollis L. „ 
„ secalinus L. „ Gánts. 
„ sterilis L. „ „ 
„ versicolor Pollich. Radna. 

Bryonia álba L. Mindenütt. 
Bryopogon jubatum? Radna. 

„ plicatum ? „ 
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Bunias orientális L. Radna, 
Bupleurum aureum Fisch. Eadna. 

„ Burserianum Schur. Kadna. 
diversifolium Roch. 
falcatum L. Hagymás. 

„ latifolium Scbur Radna. 
9 longifoUuiíi L. „ 
„ rotundifolium L. Gánts. 

Butomus uinbellatus L. Deés. 

Cacaliö eoccinata Curt. Kerti. 
Calamagrostis ílallérí D, C. Radna. 

„ littorea D. C. „ : 

Calamagrostis silvatica D. C „ 
„ att'icta Nutt. „ • § 

Calendula officináiig L. Kerti. 
Callitriche intermedia Hoppé. Radna. 

„ stagoalis L. „ 
„ vernalis L, Gánts. 

Caltha alpestris Kotschy. Radna. 
„ palustris L. Mindenütt. 

Camelina sativa Orantz. Eadna. 
Campanula abietina Gr. Sch. „ 

„ aggregata Balb. Gánts. 
„ alpína L. Radna. 
„ Baumgartenii Beck, Radna. 
„ carpatica L. „ 
„ Cervicaria L. „ Gánts. 
5, congesta ? R. S „ 
„ elliptica Kit. „ 
„ glomeratíi. L. . „ Gánts. 
„ grandiflwa Bmg. „ 
„ hirta - KÜCŰ. » 
„ Hostii Bőig. „ 
„ latifolia L. . „ 
„ linifolia Willd. „ 
„ miiltifiora, W.' K. u 
„ patala L. n Gánts. 
,i • persicifolía, L. „ »: 

„ pusilla Haenke. „ 
„ rapunculoides L. „ „ 
„ Rochelii Schür. „ 
„ rotundifolia L. • • „ 
„ speciosa Kocb. • . „ 
„ Traeheliata L. „ „. 
„ urticaefolia Smitb. „ 

Cannabis sativa L. Mindenütt. 
Capsicum annuum L. Kerti. 
Cardamine amara L. Radna, Gánts. 
Cardamine hirsuta L. Gánts. 

„ , impatiens L, Eadna, Gánts. 
„ pratensis , L. Gánts. 

„ rivularis Schur. Radna 
„ silvatica Link. Radna. 

Caxduns acanthoides L. Mindenütt. ; 
„ alpestris ? W. K. Radna. 
„ crispus L. Mindenütt. 
„ defloratus L. Radna 
„ hamulosus Jacqu. „ 
„ personatus Jacq. „ 
„ transalpinus ? Sut. » 

Carex ampullacea Good.. Radna 

Carex atrata L. „ 
„ bicolor AH Radna. 
„ capillaris L, . „., 
„ curvula Ali. „ 
„ digifata L. Gánts. 
„ diluta M. B. 
„ distans L. „ 
„ Drymeja Ehrh. Radna. 
„ flava L. Gánts. 
„ fuliginosa Schk. Radna. 
„ Grypos Schk. „ 
„ hirta L. Gánts. 
„ Hornschuchiana Hoppé. Gánts. 
„ limosa L. Radna 
„ longifolia Hőst. „ 
„ Michelii „ Gánts. 
„ montana (Czetzii Janka), L. Gánts. 
„ Oederi Retz. Radna, 
„ praecox Jacqu. ,„ 
„ paliesceus L. „ Gánts.. 
„ paludosa Good. „ 
„ pendula Huds. Gánts. . 
„ pilosa Scop. Radna, Gánts. 
„ polystachya Koch. „ 
„ Pseudocyperus L. „ 
„ riparia Curt. „ 
„ sempervirena Vili. „ 
*. silvatica Good. „ Gánts. 
„. teretiascula Gaud. Radna 
„ tomentosa L. Gánt. 
„ transsilvaniea Schur „ 
„ tristis ? M. B. Popp Iván. 
„ vesicaria L. Radna. 
„ vulgáris Fries „ 
„ vulpina L. „ 

Carlina acaulis L. „ 
„ alpina ? Jacq. „ 
„ vulgáris L. Gánts. 

Carpesium cernuum L. „ 
Carpinus Betulus L. Radna. 
Carthamus tinctorius L. Kerti. 
Carum Carvi L. Mindenütt. 
Caucalis daucoides L. Hagymás. 
Coeioglossum viride Hartm. Radna. 
Centaurea austriaca Willd. Gánts. 

„ cirrhata Rchb. Radna. 
„ Gyanús L. több helyen 
„ decipiens Rchb. Radna, Gánts. 
„ flosculosa Willd. Radna. 
„ Jacea L. több helyen. 
„ Kotschyana Heuff. Radna, 
„ microptiion Gr. Godr. „ 
„ montana L. „ 
„ moschata L. Kerti. 
„ nigrescens Willd. Gánts. 
„ paniculata Lam. „ Radna. 
». phrygia L. több helyen 

rupestris Bmg. Radna 
„ Scabiosa L. több helyen. 

Cephalanthera ensifolia Rich. Gánts. 
„ rubra „ •„. 

Cerastium alpinum L Radna. 
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Cerastium ciliatum W. K „ 
Cerastium lanatum Lam. Radna. 

„ triviale Linké. „ Gánts. 
„ semidecandrum L. Radna. 
„ silvaticnm W. K. Gánts. 
„ viliosum Bmgt. Radna 
„ viscosum L. „ 
„ vulgatum L Gánts, 

Cerasus dulcis L. Mindenütt. 
Cerinthe maculata L. Radna. 

., minor L. Gánts. 
Cervaria nigra Bmg. Záporoz. 
Chaerophyllum aromaticum L. Radna, Gánts. 

., bulbosum L. „ 
„ Cicutaria ? Vili. „ 

;; „ lűrsutum L „ 
„ silvestre L, Gánts 

Chaiturus leonuroides Ehrh. „ 
Chamaenerion angustifolium Scop. Radna, Gánt. 

„ dodomaei Will. „ „ 
Cheiranthus Cheiri L. „ 
Chelidonium május L. Mindenütt. 
Chenopodium album L. Radna, Gánts. 

„ Bonus Henricus L. Radna. 
„ Botrys L. Kerti. 
„ glaucum L. Gánts. 
„ hybridam L. „ 
„ polyspermum L. „ 
„ Scoparia L. Mindenütt 

Chenopodium urbicum L. Mindenütt. 
„ \ viride L. » . 
„ Vulvaria L. „ 

Chrysanthemum atratum L. Radna. 
,s leucantheum L. „ Gánts. 
„ ' montanunr L. „ „ 
„ rotundifolium, W. K. „ „ 
„ saxicola Koch. Radna. 

Chrysocoma Linosyris L. Deés. 
Chrysosplenium alternifolium L. Deés. 

„ nivale Schur. Radna. 
„ traassilvanicum Schu. Radna. 

Chilochloa Michelii Rchb. Radna. 
Cichorium Intybus L. Mindenütt. 
Cimicifuga foetida L. Radna. 
Cineraria alpina Willd. „ 

„ cordifolia Gou. „ 
.„ longifolia L. „ 
„. pratensis Hoppé. „ 
„ sulphurea Bmg. „ 

Circaea alpina L. „ 
„ intermedia Hffm. „ 
„ lutetiana L. „ Gánts. 

Cirsium canum M. B. Kő farka, Retteg. 
„ eriophorum Scop. Radna 

heterophyllum Ali. „ 
„ pauciflorum W. K. „ 
„ rivulare Ali, „ 

Cladonia decorticata Spreng. Gánts. ' 
V pyxidata? Spr. „ 
„ rangiformis ? Spreng ? „ 

Clematis erecta. L. Záportz. 
„ Vitaiba L. Radna, Gánts. 

Ciinopodium vulgare L. 
Cnicus Erisithales L. Radna 

,, lanceolatus Willd. Mindenütt. 
„ ochroleucus? D, C. Radna 
„ oleraceus L. „ Gánts. 
„ palustris L. Radiia 

Cochlearia x\rmoracia L. Gánts. 
„ Draba L. „ 

Codonoprasum oleraceum L. „ 
Colehicum autumnale L. „ 

„ multiflorum Schur. Gánts. 
Comarum palustre L. Radna. 
Conioselinum Fischeri W. et G.,, 
Conium maculatum L. Mindenütt, 
Conringia Thaliana Rchb. Gánts. 
Convallaria majális L. Gánts. 
Convolvulus arvensis L. „ 

„ sepium L. „ 
Corallorrhiza innata' R. Brown. Radna. 
Coreopsis bidens L. Radna. 
Coriandrem sativum L. Radna. 
Coronilla varia L. Radna, Gánts. 
Cornus mascula L. Gánts, 

„ sanguinea L. „ 
Cortusa pubens Sch. K. Ny. Radna. 
Corydalis cava Koert. Gánts. 

„ decipiens Sch. K. Radna. 
„ solida Smith. Gánts. 

Corylus Avellana L. Mindenütt. 
Crataegus monogyna L. Gánts. 

„ oxyacantha L. Deés. 
Crepis biennis Waldst. Gánts. 

„ grandiflora Tausch. Popp Iván, Radna. 
„ tectorum L. Radna, Gánts. 

Crocus banaticus Heuff. Gánts. 
„ iridiflorus Heuff. Deés. 
„ Veluchensis Herb. Radna. 

Cacubalus baccifer L. Gánts. 
Cucumis Meló L. Mindenütt. , 

„ sativus L. „ 
Gacurbita aurantia Willd. Mindenütt 

„ Citrullus L. s 
„ lagenaria L. „ 

Pepo L. „ 
„ verrucosa L. „ 

Cupressus sempervirens L. Kerti. 
Cuscuta Epithymurn L. Radna 

„ europaea L. Mindenütt. 
Cydonia vulgáris Pers. Hagymás. 
Cymbalaria Elatine FI. Wett. Gánts. 

„ . spuria FI. Wett „ 
Cynanchum Vincetoxicum Brwn. Mindenütt. 
Cynoglossum officináié L. Mindenütt. 

„ silvaticum Wulff. Radna. 
Cynosurus eristatus L. Mindenütt. 
Cyperus flavescens L. Radna. 

fuscus L. Gánts. 
„ viresecns Heuff. Radna. 

Cypripedium Calceolus L. Deés. 
Cystopteris alpina? Wulff. Radna. 

„ fragilis Berah. „ 
Cytisus banaticus Gr. Sch. Hagymás. 

• ^ 
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Cytisus capitaíus Jacquia. Gánts. 
„ elongatus W. K. Hagymás. 
„ falcatus W. K. Deés. 

, „ leucanthus W. K. Hagymás. 
„ nigricáns L. Kőfaria. 

J>actylis glomerata L. Mindenütt. 
Daphne Mezereum L. „ 
Datura Stramonium L. „ 
Daucus Carota L. „ 
Delphinium Ajacis L. Kerti. 

„ Consolida L. Deés. 
„ elatum L. Radna. 
„ intermedium ? L. „ 

Dentaria bulbifera L. Eadna, Gánts. 
„ glandulosa L. ., „ 

Diantbus Armeria L. Radna 
„ banaticus Heuff. Máramaros. 
„ barbatus L. Radna. 
„ Carthusianorum L. „ Gánts. 
„ coílinus W. K. M.Nemegye. 
„ gelidus Seb. K.* Ny. Radna. 
„ graminens Scbur. „ 
„ latifolius Willd. „ 
„ superbus L. ,, 
„ ternatus Heuff. „ 
„ transsilvanicus Schur. „ 

Dicbodon cerastoides Ecbb. „ 
Digitális ambigua L. Radna, Gánts. 

„ purpurascens ? Rchb. Radná 
„ purpurea L. Kerti. 

Dipsacus laciniatus L. Gánts 
„ pilosus L. „ 
„ silvestris L. 

Dolicbos Lablab L. Kerti. 
Doronicum austriacum Jacq. „ 
Dorycnium herbaceuna Jacq. Gánts. 

„ plantagineum L. Deés, 
Draba earinthiaca Hopp. Radna 

„ nem orális Ehrb. „ 
,, verna L. Radna, Gánts. 
„ rotundifolia L. Radna, 

Dryas octopetala L. „ 

Echinochloa Crus galli Pali. Mindenütt. 
Echinops exaltatus Schrad. Radna, Gánts. 
Ecbinospermum deflexum Schm. Gánts. • 

„ Lappula Sw. „ 
Echium rubrum L. Kérői határ. 

„ Schifferi? Láng. Gánts. 
„ vulgare L. mindenütt. 

Elymus europaeus L. Radna, Gánts. 
Empetrum nigrum L. Radna. 
Epilobium anagallidifolium? Lamk. Radna. 

„ alpestre Jacq. Radna, Gánts. 
„ alpinum L. „ 
„ grandiflorum Ali. Gánts. 
„ montanúm L. Radna, Gánts 
„ obseurum Bmg. Gánts. 
„ palustre L. „ 
„ parviflorum Scbreb. „ 
„ pubescens L. Deés. 

Epilobium rivulare Whlbg. Gánts. 
„ Schmidtianum Koch. Radna. 

Epipactis latifolia Willd. Gánts. 
„ microphylla Ehrh. Radna 
„ pallens Willd. Gánts. 
„ palustris „ „ 

Equisetum arvense L. Radna, Gánts. 
„ hyemale L. Gánts. 
„ limosum L. „ 
„ palustre L. „ 

Erigeron aeris L Radna, Gánts. 
„ alpinus L, „ 
„ canadensis L. „ Gánts. 
„ earpaticus? Gries. Radna. ' 
„ macrophyllus ? Herb. Radna. 
„ serotinus -Weich. Radna, Gánts. 
„ uniflorus L. Radna. 

Erinosma carpaticum Herbert. Radna. 
Eriophorum angustifolium .Roth. Radna. 

„ capitatum Hőst. „ 
„ latifolium Hppe. „ 
„ Scheu'chzeri Hppe. „ 
„ triquetrnm Hppe. „ 
„ vaginatum Rth. „ 

Eritrichium nanum Schrad. Radna. 
Erodium cicutarium Smitb. Gánts. 

„ triviale Jord. „ 
Ervum hirsutum L Gánts* 

„ Lens L. „ 
„ tetraspermum L. „• 

Eryngium campestre L. Mindenütt. 
p plánum L. „ 

Erysimum odoratum Ehrh. Radna. 
„ officináié L. „ ; 
„ Wittmanni Za^ad. „ 
„. . (Czetzianum „Schur) ? „ 

Erythraea Centaurium Pers. mindenütt. 
„ pulchella Pries. Radna. 

Erythronium Dens canis L. Gánts, Déés. 
Euphorbia amygdaloides L. Gánts. 

„ carniolica? Jacqu. Radna. Gánts. 
„ carinthiaca Schur ? „ 
„ Cyparissias L. Gánts. 
„ dulcis L. „ 
„ epithymoides L. Radna. 
„ exigua L. Gánts. 
„ falcata? L. „ 
„ helioscopia L. ,, 
„ incana Schur. Radna, Gánts. 
„ platyphyllos L. Radna. 
„ serrulata? Thuil. Gánts. 
„ silvatica L. . „ 
„ verrucosa L. ., 

Eupatorium cannabinum L. Mindenütt. 
Euphrasia alpina Lamk. Radna. 

„ campestris Jord. Mindenütt. 
„ cuprea Jord. Gánts. 
„ lutea L. Hagymás. 
„ montana? Jord: Radna, Gánts. 

officinalis L. Mindenütt, 
Salisburgensis Punk. Radna. 

Eutoca bursifolia ? Spreng. Kerti. 
n 
)» 
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Evonymus europaeus L. Gánts. 
verrucosus L. ,. Radna. 

Fába vulgáris D.C. Kerti. 
Fagus silvatica'L. Míadenütt. 
Ferula nodiflora L. Záportz. 
Festuca alpina L. Radna. 

„ arundinacea iáchreb. Radna. 
„ Drymeia Mert. Keli. „ 
„ elatior L. Gánts. 
„. flavescens Bell. Radna. 
„ Halleri a 11. „ 
„ nigricans Schl. „ 
„ ovina L Mindenütt. 
„ pratensis Huds. Radna. 
„ rubra L. „ 
„ silvatica Vili. „ 
„ varia Haenke. „ 
„ violacea? Gaud. „ 

Ficaria calthaefolia Rclib. Mindenütt. 
Filago arvensis L. Deés. 

„ gallica L. Gánts. 
„ germaaica L. „ 
„ montana L.? 

Foeniculum officináié Ali. Kerti. 
Fragaria collina L. Mindenütt. 
. „ vesca L. „ 
Fragariastrum album D C. Deés. 
Fraxinus -excelsior L. R. G. 
Fumaria officinaiis L. Deés 

„ Vaillantii Lois. Radna. 

Clagea lutea Schuli. Deés. 
„ ininima „ Radna. 

Galanthus nivalis L. Deés. 
„ plicatus ? M. Bieb. Radna. 

Galatella punctata N. ab. E. Deés. 
Galega officinaiis L. Gánts. 
Galeobdolon iuteum Smith. Gánts.. 
Galeopsis angustifolia Bmg. Záportz. 

„ cannabina Willd. Gánts. 
„ Ladanuni L. „ 
„ . versicolor Smith. '„ 

Galium alpestre v Gaud. Eadna. 
„ Aparine L. „ 
„ Bocconii ? Willd. Gánts. 
„ glabrum Koch. Radna. 
„ Mollugo L. Gánts. 
„ montanum L „ Radna, 
„ palustre L. „ »..-'• 
„ pusillum Bmg. Radna. 
„ supinum Lamk. „ 
„ silvaticuai L. Gánts. 
„ yeram- L. „. Radna, 

Genista germaaica L. Mindenütt. 
„ sagittalis L. "Gánts. 
„ tinctoria L. Mindenütt. 

Gentiana acaulis L. Radna. 
„ Amarella L. „ Gánts. 
„ asclepiadea L. „ „ 
„. ciliata L. Gánts. 

&1 
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Gentiana cruciata L. Radna, Gánts. 
„ elongata Bmg. Radna. 
„ frigida Haenk. „ 
„ germaaica Willd „ 
„ lutea L. „ 

nivalis L. Radna. 
Pneumonanthe L. „ 

„ punctata L. „ 
,, tenella Eoth. ,, 
„ verna L. „ 

Georgina purpurea Wild. Kerti. 
Geracium aureum Rchb. Radna. 

„ . glabrum Czetz. Gánts. 
„ praemorsum Rchb. Gánts. 

Geránium alpestre Schur. Radna. 
„ disseefum L. Gánts, 
„ palustre L. Radna. 
„ phaeum L. Gánts. 
„ pratense L ,, 
,, pusillum L. , 
„ Robertianum L .Gánts. 
,, sanguineum L. ,, 
,, umbrosum Kit, „ 

Geum rivale L. Radna. 
, urbaaum L. „ . Gánts. 

Gilia achilleaefolia? Kerti. 
Gladiolus imbricatus L. Radna, Gánts. 
Glechoma hederacea L. Gánts. 

,, hirsuta Bmg Deés. 
Glyceria fluitans Scop. Radna, Gánts. 
Godetia lepida? Kerti. 
Gnaphalium norvegicttm? Gunn. Radna. 

,, pusillum Wild. Radna. 
„ rectum Bmg. Gánts. 
„ supinum L. Radna. 
„ silvaticum Smith. Gánts. 
„ uliginosum L Radna. 

Gratiola officinaiis L. Déés. 
Gymnadenia conopsea R. Brwn. Radna, Gánts. 
Gymnostomium pyriforme Hedw. Gánts. , 
Gypsophila muralis L. Mindenütt. 

„ serotina Hayn. ,, 

Hedera Helix L. Radna. 
Hedysarum obseurum L. Radaa. 
Heliotropium europaeum L. Deés, Györgyfalví,. 
Helianthus annuus L. Kerti. 

„ tuberosus L. „ 
Helianthemum Oelaadicum Whlbg. Radaa. 

„ tomentosum Koch. Gánts, Radna. 
„ vulgare Gárt. „* „ 

Helichrysum fulgidum Willd. Kerti. 
Heliosperma quadrifidu.m Rchb. Radna. 
Heliotropium peruvianum L. Kerti. 
Helleborus purpurascens W. K. ? 
Hemerocallis fúlva L. Kerti. 
Hepatica nobilis L. Mindenütt. 
Heracleum alpinum L. Radna, Máramaros. 

,, palmatum Bmg. „ 
„ pratense Jord. Gánts. 
„ sibirieum L. Radna 
„ Sphondylium L. Radna, Gánts. 

- • ^ 
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Herminium monorehis E Brown. Eadna. 
Hesperis inodora L. Deés. 

„ nivea Bmg. Kadna. 
Hibiscus Trionum L. Gánts. 
Hieracium alatum Gr. et Godr. Eadna 

„ alpinum L. Kadna. » 
n aurantiacum L. ,, 
„ Auricula L. „ 
„ Baumgartenii Schur. „ 
„ bifurcum M. Bíeb. „ Gánts 
„ boreale Fries. Gánts. 
„ ehondrilloides Jacq. Eadna. 
„ brevifolium Jacq. Eadna. 
„ eoronopifolmm ? Bernh. Gánts. 
„ cymo»um L Eadna. „ 
„ dubium L. „ „ 
„ eriophyllnm Schur. Eadna. 
„ Lachenalii? Gmel. , 
„ lasiophyllum Koch. „ 
„ marorum L. Eadna, Gánts. 
„ nemorosum Dierb. ? Gánts. 
„ paludosum L Eadna. 
„ prenanthoides ? ? 
„ Pilosella L. Eadoa, Gánts. 
„ praealturn Kocb. „ 
„ pratense Tausch. Eadna, „ 
„ pumilnm ? Koch. „ 
„ ramosum W. et K. „ 
„ sabaudum L. „ 

, „ transsilvanicum Heufi. Eadna. 
,, umbellatum L. Eadna, Gánts. 
„ vulgatum Willd. Gánts. 

Hierochloa orientális Fries. Záportz. 
Holcus lanatus L. Mindenütt. 
Homogyne alpina Cassin. Eadna. 
Hordeum distichum L. több heiyen. 

„ murinum L. „ „ 
„ vulgare L, „ „ 

Hortensia speciosa Pers. Kerti. 
Humulus Lupulus L. Mindenütt. 
Hyacinthuscomosus L. Deés, Gánts. 
Hyoscyamus agrestis? Kit. Gánts, 

. „ niger L. Mindenütt. 
Hypericum alpinum W. K. Eadna. 

„ androsaemifolium ? Will. Máramaros. 
„ dubium L. Eadna. 
„ hirsutum L Eadna. 
„ maculatum Crantz. Gánts. 
fí montanum L. Gánts. 
„ perforaturn L „ Eadna 
„ quadrangulare L. » - . ' ' . , 

Hypnum sericeum L. Gánts. 
Hypocboeris maculata L. „ Badna. 

„ radicata L. Eadna. 
* . „ uniflora Vili. Eadna, 

Hyssopus officinalis L. Kerti. 

Iberis umbellata L. Kerti. 
Impatiens Balsamina L. „ 

„ Nolitangere L. Eadna, Gánts. 
Inul a britannica L. Gánts. 

„ Helenium L. Kerti. 

„ hirta L. Gánts. 
Inula salicina L. „ 

„ squarrosa D. C. • „ 
Ipomoea purpurea L. Kerti. 
Iris germanica L. Hagymás. | 

„ graminea L. Záportz. 
Iris Pseudacorus L. Gánts. 

„ sibirica L. Gánts. 
Isopyrum tbalictroides L. Deés, Gánts. 

1 Jnglans regia L. Eadna. 
Juncus acutiflorus Ehrh. Eadna Gánts 

„ bulbosus L. „ „ 
„ campestris L. Gánts. 
„ conglomeratus L. „ Eadna 
,, effusus L.- „ „ 
„ glaucus Ehrh. Gánts. 
,, Jacquini (Czetzii Schur) Eadna. 
„ lamprocarpus Ehrh. Gánts. 
„ montanus Lam. Máramaros. 
„ nemorosus Hőst. Eadna. 
„ pilosus L. . ,, Gánts 
„ rariflorus Hartrn „ 
„ trifldus L. ,, 
„ triglumis L. ,, 

Juniperus communis L. ,, 

Mentrophyllnm lanatum DC. Györgyfalva. 
Knautia longifolia Koch. Eadna. 

,, silvatica D. C. :,, 
Koeleria flexilis Janka. Gánts. 

liactuca augustana? Ali. Gánts. 
„ saligna L. Deésakna. 
,.,",' sativa L. Mindenütt. 
„ Scariola L. „ 

Lamium album L. „ 
„ amplexicaule L. Hagymás. 
„ maculatum L. Mindenütt. 
„ purpureum L. v „ 

Lampsana communis L. Deés, Gánts. 
Lappá major Gaert. ,, -
Laserpitium latifolium L. Eadna „ 

„ pruthenicum L. Gánts. 
Lathraea squamaria L. Eadna, Deés. 
Lathyrus hirsutus L. Gánts. 

„ platyphyllos Eetz. Eadna, Gánts. 
„ pratensis L. „ ,, 
„ tuberosus L. „ ,, 
,, silvestris L. Gánts. 

Lavandula Spica L. Kerti. 
Lavatera thuringiaca L. „ 

„ trimestris L. „ 
Leersia oryzoides L. Eadna. 
Lemna gibba L. ,, Gánts 

„ minor L. ., „ 
Leonurus Cardiaca L. „ Deés. 
Leontodon caucasicus Echb. Eadna. 
Leontopodium alpinum Cass. ,, 
Lepidium ruderale L. Eadna. 
Lepigonum rubrum Whlbg. Gánts. 
Leucorchis albida E. Meyer. Eadna. 
Leucojum aestivum L. Eadna. 

ík-
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Libanotis montana Ali. Eadna, Gánts. 
Lic,hen cbalybaeiformis L. „ 

* , Islandicum L. „ 
,, pulmonaris L. „ 

Ligularia sibirica Cass. ,, Máramaros 
Levisticum officináié Koch. kerti. 
Ligustrum vulgare L. Mindenütt. 
Lilium bulbiferum L. Kerti. 

„ candidum L. Eadna. 
Martagon L. ,, Deós. 

catharticum L. Gánts. 
„ ílavum L. György falva. 
„ hirsutum L. Záportz. 
„ montanurn Schl. Eadna. 
„ perenne L. Györg-yfalva. 
,, usitatissimum L. Eadna, 

Listera ovata E Br. Gánts. 
Lithospermum arvense L. Gánts. 

„ officináié L. „ Deés. 
„ purppreocoenúeum L. „ 

Lolium perenne L." Gánts. 
„ temulenturn L. „ 

Lonicera Caprifolium L. kerti. 
„ Xylosteum L. Eadna. 

LoranShus europaeus L Gánts, Deés. 
L otus ciliatus ? Tenoré. Eadna. 

„ corniculatus L, Mindenütt. 
Lunaria rediviva L. „ Gánts. 
Lupinus albus L. Kerti. 
Lupinus odoratus Hőst. Kerti. 

„ pilosus L. „ 
„ varius L. „ 

Luznla albida D. C. Eadna. 
„ Althii Herb. Máramaros. 
„ cuprina Eooh. Eadna. 

•„ maxima D. C. „ 
„ nigricans Desv. ,, •* 
„ nivea D. C. Gánts. 
„ pallescens Hoppé. Eadna. 
„ silvatica Gaud. Gánts. 
„ spadicea D. C. Eadna. 
„ spicata L. „ 
„ sudetiea L. „ 
„ vernalis Desv. „ 

Lycbnis cbaleedonica L. Kerti. 
H coronaria L. „ 
„ diurna Sibth. Eadna. 
„ dioica L. » Gánts. 
„ FIos cuculi L. „ „ 
„ Yiscaria L. „ „ 

Lycium vulgare L, „ Kerti. 
Lycopersicum esculentum Mill. Kerti. 
Lycopodium annotinum L. Eadna, Gánts. 

„ clavaium L. n 
„ Selago L. „ 

Lycopus europaeus L. Deés, Gánts. 
Lyriodendron tulipifera L. Kerti. 
Lysimacbia nummularia L. Gánts, Deés. 

„ punctata L. „ ,, 
„ vulgáris L. „ 

Lythrum Hyssopifolia L. Mindenütt. 
Salicaria L. 

Majanthemum bifolium L. Gánts, Deés. 
Malacbium aquaticum Fries. Gánts. 
Malus domestica Miller, Gánts. 

„ silvestris „ „ 
Malva Alcea L. Gáncs. 

„ crispa L. Deés. 
„ rotundifolia L. Mindenütt. 
,, silvestris L. Gánts. 

Marrubium creticum Bmg. Gánts. 
Matthiola annua L. kerti. 
Matricaria Charnomilla L. Deés, Gánts. 

„ suaveolens. L. „ „ . 
Medicago falcata L. Gánts. 

„ lupulina L. ,, 
„ , minitna L. ,, 
„ sativa L. • „ 

Melampyrum alpestre Pers. Máramaros 
„ arvense L.. Eadna, Gánts, 
„ cristatum L. ,, „ 
„ nemorosiirn L. Gánts. 
„ saxosum Bmg. Eadna. 
„ silvaticum L. „ 

Melica coerulöa L. Eadna, Gánts. * 
„ nutans L. „ „ 
„ uniflora Betz. Gánts. 

Melilotus officinalis Desv. Mindenütt. 
„ Peütpierreana Willd. Kőfarka. 

Melittis grandiflora Schmidt. Eadna, Gánts. 
Melissa intermedia Bmg. Gánts. 

„ officinalis L. Eadna, * 
Mentha aquatica L. Gánts. 

„ arvensis L. „ 
„ citrata Ehrb. „ 
„ crispa L. Kerti. 
„ gentilis L. Gánts. 
„ silvestris L. „ 

Menyanthes trifoliata I . Máramaros. 
Mercurialis perennis L. Deés, Gánts. 

„ silvatica Hoppé. Gánts 
Milium effusum L. Eadna. 
Mirabilis Jalappa L. Kerti. ,.;. 
Molinia variábilis? Wib. Máramaros. 
Monesis grandiflora Salisb. Eadna. 
Monotropa Hypopitys L, Gánts. 
Mulgedium alpinum Less. Eadna. 
Muscari transsilvanicum Scbur. Eadna. 
Myagrum paniculatum L. Eadna. . 
Mycelis muralis Echb. Eadna, Gánts. 
Myosotis alpestris Echb. 

arvensis L. 
„ montana M. B. „ 
„ palustrís L. 

silvatica L. 

Gánts. 

^ Muz. Evk, VI. köt. 

Myricaria germani.ea Desv. Eadoa. 
Myrrhis aurea Spreng. „ 

Üarcissus poeticus L. Deés. 
„ recurvus? flaw. Eadna. 

Nárdus stricta L. Eadna. 
Nasturtium ripadum ? Wallr. Deós. 
Neottia Nidus avis Eich. Eadna, Gánts. 
Nepeta Cataria L. Máramaros. 

• Á 



$r 
•«> 18 <*>-

. « . 

Nepeta nn.da L. Gánts. 
Nicandra physaloides L. Deés. 
Nicotiana rustica L. Kerti. 

„ Tabacum L. „ 
Nigeíla damascena L p 
Mssolia uniflora Mönch. Gánts. 

Ocyirium Basilicum L. Kerti. 
Odontites rubra Pers. Deés, Gánts. 
Oenothera biennis L, Radna. 
Onobrychis sativa Lara. Hagymás. 
Onocis hircina Jacq. Deés, Gánts. 
Onopordon Acanthium L. Deés, Gánts. 
Ophioglossum vulgatum L. Gánts. 
Orchis brachyglossa Wall. Deés. 

„ cordigera Fries. Eadna. 
„ coriophora L „ Gánts. 
n fusca L. Deés, 
„ globosa L. Eadna. 
„ latifoíia L. Gánts. 
„ laxiflora L. „ 
„ maculata L. „ Eadna. 
„ inascula L. „ „ 
„ moravica Jacq. Gánts. 
„ Morio L. „ 
„ ornithis Jacq. „ 
„ palustris Jacq. „ 
„ purpurea Koch. „ 
„ saccifera Brong. Eadna. 
„ sambucina L Cánts. 
„ speciosa? Hőst. „ 
„ ustulata L. ,, 

Oreochloa disticha Lipk. Eadna. 
Origanum Majorana L. Kerti. 

ÍIX6 L. Mindenütt. 
Ornithogalum pyreoaicum L. Gánts. 

„ umbellatum L. Deés. 
Orobancbe caryophyllacea Willd. Gánts. 

„ Epithymum D. C. Eadna. 
,, laevis L. Eadna. 
„ major L. Deés. 
„ pallidiflora W. et G. Gánts. 
„ ramosa L. Gánts. 
„ sparsiflora Wallr. Eadna. 

Orobus montanus Scop „ Gánts. 
„ niger L. Deés, Gánts. 
„ vernus L. „ 

Oxalis Acetosella L. Eadna, Deés. 
„ tetraphylla Cav. Kerti. 

Oxycoccos palustris Pers. Eadna, 
Oxyria digyna Cambd. „ 
Oxytropis eampestris D. C. „ 

Padus avium Willd. Eadna, Gánts. 
Paeonia officinalis L. Kerti. 
Panicum glabrum Gaud. ? 
Papaver flavinorum Keh. Eadna, 

„ Rhoeas L. Mindenütt. 
„ somniferum L. „ 

Paris quadrifolia L. Deés, Gánts. 
Píiraassia alpina Schur. Mindenütt. 

palustris L. Sztojka. 

Pastinaca sativa L. Gánts. 
Pedicularis foliosa L Gánts. 

„ exaltata Bess. „ 
„ versicolor Whlb. „ 
„ verticillata L, „ 

Pelargonium anceps Willd. Kerti. 
„ inquinans Ait. „ 
„ odoratissimum L. „ 
„ quercifolium L. „ 

Peltigera aphthosa Hoffm. Gánts. 
„ silvatica ,, Eadna. 

Peplis Portula L. „ 
Persica vulgáris Mill. Kerti, 
Petasites albus Gaertn. Gánts. 

„ offícinalis Mönch. „ 
Petúnia nyetaginiflora Juss. Kerti. 

„ stricta? „ 
Phaseolus multiflorus Willd. Gánts. 

„ nanus L. „ 
„ vulgáris L. Gánts. 

Phellandrium aquaticum L. György falva. 
„ Mutellina L. Eadna. 

Philadelphus coronarius L. Kerti. 
Phleum alpinum L. Eadna. 

„ Boehtneri Wibel. „ 
„ capitatum Fuss. „ 
„ nodosum L. Eadna. Gánts. 
„ pratense L. „ n 

Phlox Drummondi ? Kerti. 
„ paniculata L. „ 

Physalis Alkekengi L. Eadna, Gánts. 
Phyteuma orbiculare L. „ 

„ ovatum Willd. „ 
„ spicatum L. ,, 

Phytolacca decandra L. Kerti. 
Picris hieracioides L. Radna, Gánts. 
Pimpinella Anisum L. „ 

„ dissectifolia Koch. Gánts. 
„ magna L. Eadna, „ 
„ rubra Hoppé. „ 
„ Saxifraga L. „ Gánts. 

Pinguicula flavescens Flörke. Eadna. 
Pinus Cembra L. Eadna. 

„ picea L. „ 
„ Pumilio Wldst. „ 
„ silvestris L. „ 

Pisum sativum L. Kerti. 
Plantago lanceolata L. Mindenütt. 

„ major L. „ 
„ média L. „ 
„ plicata Sch. K. Ny. Eadna. 

Platanthera bifolia Rich. Gánts. 
Pleurospermum austriacum Hffm. Radna. 
Poa alpina L. Radna. 

„ annua L. „ Gánts. % 
„ aquatica . L. Györgyfalva. 
„ attenuata Trin. Radna. 
„ bulbosa L. „ 
„ flavescens Thom. , 
„ frigidaV Gaud. „ 
„ hybrida ?".,.• „ 
„ laxa Haenk. , 
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Poa média ? Schur. ., 
5 minor Gaud. Radna. „ 
„ montana? Gaud. '„ 
„ nemoralis L. „ 
„ pratensis L. „ 
„ serotina Ehrh. „ 
„ sterilis M. B. „' 
„ sudetica Willd. „ 
•„' tremula? Schur, Máramaros. 
„ triviális Lg Radna. 
„ vivipara L. Koch „ 

Polemonium coeruleum L, Radna. 
Polygala amara L. „ 

„ austriaca Orantz. Gánts. 
„ calcarata Schultz. „ 
„ major Jacq. „ 
„ vulgáris L. „ Radna. 

Polygonatum anceps Mönch. Deés. 
„ latifolium Red. „ 
„ multiflorum Mnch. „ 
„ verticillatum „ Radna, Sátorhegy. 

Polygonum aviculare L. Gánts. 
„ Convolvulus L. Deés. 
„ Dumetorum L. Gánts, Radna. 
„ Fagopyrum L. Deés. 
„ Hydropiper L. Radna, Gánts. 
„ laxifolium Schur. „ 
,, orientale L. Kerti. 
„ Persicaria L. Radna, Gánts. 
„ viviparum L. „ 

Polypodium Phegopteris L. „ 
„ vulgare L. „ 

Polystiehum dilataium Hffm. ,,-
„ Filix mas Rth. „ 
„ spinolosum? D, C. „ 

Polytrichum commune? L. „ 
„ piliferum L. 
„ undulatum Hedw. Gánts. 

Populus álba L. Kőfarka. 
„ dilatata L. ? 
„ nigra L. Radna. 
p tremula L. „ 

Potentilla anserina L. Mindenütt. 
„ argentea L, Radna. Gánts. 
,„ aurea L. „ 
„ chrysocraspeda Lehm. Máramaros. 
„ cinerea Chaix. Radna. 
„ hirta L. Gánts, „ 
„ heptaphylla Mill. „ 
„ laciniosa ? Lehm. „ 
„ maculata Pourr. „ 
„ pilosa L. Gánts, „ 
„ recta L. „ „ 
„ reptans L. „ 
„ supina L. Gánts. 
„ transsilvanica Schur. Radna. 

Poterium Guestphalicum Bmgt. Hagymás. 
>> polygamum W. Kit. Gánts. 

Porrum Scorodophrasum Rchb. „ 
„ vineale Rchb. » 

Portulaca oleracea L. Kerti. 
Prenanthes purpurea L. Radna. 

Primula acaulis L. Deés. Gánts. 
„ carpatica Schur. Radna, 
„ elatior Smith. „ 
„ longiflora Jacq. 
„ minima „ 
„ ; officinalis „ Deés, Gánts. 

Prunella álba Pali. Gánts. 
„ grandiflora Jacq. Gánts, Radna. 
,, laciniata „ „ 
„ pinnatifida Koch. „ 
„ purpurea Bmg. Radna. 
„ vulgáris L. Gánts. 

Prunus Cerasus L. Mindenütt. 
„ domestica L. „ 
„ insititia L. „ 
„ spinosa L. „ 

Psyllophora dioica Schur, Radna. 
„ pyrenaica Schur. „ . 

Ptarmica Schurii Schultz. ., 
Pteris aquilina L. Gánts. 
Pteroselinum Chabraei Rchb. Radna. 
Pulegium vulgare Mill. Nyégerfalva. 
Pulicaria vulgáris Gaert. Gánts. 
Pulmonaria angustifolia L. „ 

„ média Hőst. Radna. 
Pulmonaria mollis Wolf. Radna. 

„ officinalis L. Gánts. 
„ transsilvanica Schur. Radna. 

Pulsatilia álba Rchb. Radna. 
Pyrethrum Achilleae Schultz. Radna. 

„ corymbosum Willd. Gánts. 
„ Parthenium Smith. Kerti. 

Pyrola média Swartz. Radna. 
„ minor L. „ Gánts. 
„ rosea Sngl. Bot.- „ 
„ rotundifolia L. „ Sátorhegy. 

Pyrus communis L. Gánts. . 
„ torminalis Ehrh. „ 

Quercus pedunculata Willd. Radna, Gánts. 
„ Robur L. Gánts. 

Ranunculus aconitifolius L. Gzibles? Radna. 
„ acris L. Deés, Gánts. 
„ aquatilis L. Hagymás, 

- „ arvensis L. Gánts. Radna. 
„ aureus Schl. Radna. 
„ auricomus L. „ Gánts.. 
„ binatus? Kit. Gánts. 
„ carpaticus Herb. Radna. 
„ cassubicus L. Deés, Gánte. 
„ caucasicus? M. B. Radna. 
„ Crantzii Bmg. „ 
„ crenatus W. Kit. „ 
„ divaricatus Sehrk. Deés. 
„ flabellifolius Heuff. Gánts 
„ Flammula L. Radna. 
„ glaciális L. „ 
„ montanus Willd. „ 
„ parvulus? L. Gánts. 
„ • polyanthemos L. „ 

Philonotis Retz, M Radna. 
3* 



•<*> 20 <x-

p-

«̂— 

Banunculus reptans L. Eadna, Gánts. 
„ rutaefolius L. Eadna. 
„ sceleratus L. Deés, Gánts. 
„ Steveni Besser. Eadna. „ 
„ silvaticus Thuil. Gánts. 
„ Thora L. Eadna. 
„ yariifolius Schur. Radna, Gánts. 

fiaphanus Raphanistrum L. Kerti. 
„ sativus L. „ 

Reseda Luteola L. Györgyfalra. 
„ odorata L. Kerti. 

Rhamnus Frangula L. Deés, Gánts. 
Ehinanthus alpinus? Bmg. Eadna. 

„ Crista galli L. „ Gánts. 
„ glaber D. C. Gánts. 
„ parviflorus Wall. Eadna. 

Ehodiola rosea L. Radna. 
Rhododendron myrtifolium Sch. K. Eadna. 
Ehus glabrum L. Kerti. 
Eibes Grossularia L. Kerti. 

„ rubrum L. ., 
Eicinus communiŝ  L. „ 
Eosa alpina L. Czibles. : 

„ arvensis L. Gánts. 
„ canina L. „ 
„ centifolia L. „ 
„ Dumetorum Thuill. Gánts. 
„ gallica L. „ 
„ lutea L. Eadna. 
„ pyrenaica? Gouan. Radna. 
„ rubiginosa L. Gánts. 

Eosmarinus officináiig L. Kerti. 
Rubia tinctorum L. Hagymás. 
Eubus caesíus L. Gánts. 

„ corylifolius Smith. „, 
„ fruticosus L. „ 
„ glandulosus Bellard. Gánts. 
„ idaeus L. „ 

Rudbeckia amplexifolia Jacq. Kerti. 
Runiex alpinus L. Eadna. 

„ aquaticus L. „ Gánts. 
„ arifolius Alii. „ 
„ crispus L. „ Gánts. 
„ Hydrolapatum Huds. Eadna, Gánts. 
„ nemorosus Schrad. „ n 
„ obtusifolius L. Gánts. 
„ sanguineus L. Radna. 

• „ scutatns L. Kerti. 

Sagina procumbens L, Eadna. 
Salicornia herbacea L. Deés. 
Salix álba L. Gánts. 

„ amygdalina L. „ 
„ arbuscula L. Radna 
„ babilonica L. Retteg. 
„ Caprea L. Radna. Gánts. 

„ coérnlea Smith. „ 
„ fragilis L. „ 
n herbacea L. Eadna. 
„ Myrsinites L. „ 
„ ovata ? Ser. „ 

pentandra L. Gánts. 

Salix purpurea L. „ 
„ repens ? L. Eadna. 
„ reticulata L, „ 
n retusa L. „ 
„ riparia Willd. Gánts. 
„ silesiaea „ Radna. 
„ triandra L. Gánts 
„ vitellina Hffm Gánts. 

Salvia dumetorum Andrz Gánts. 
„ glutinosa L. Radna, „ 
„ nemorosa • L. „ 
„ offieinalis L. „ 
„ pratensis L. Gánts. 
„ Sclarea L. Záportz. 
„ verticillata L. Radna, Gánts. 

Sambucus Ebulus L. 'Gánts, Deés. 
„ laciniata L. Kerti. 
„ nigra L. Radna, Gánts. 
„ racemosa L. „ „ 

Sanguisorba offieinalis L. Záportz. , 
Sanicula europaea L. Gánts. 
Santolina Chamae-Cyparissus L. Kerti. 
Saponaria offieinalis L. Mindenütt. 
Satureja hortensis L. Kerti. 
Saussurea alpina D. C. Radna 

„ serrata D. C. ,, 
Saxifraga Aizoon L. „ 

„ aizoides L. „ 
„ androsacea L. „ 
„ ascendens L. Radna. 
„ , autumnaíis L. „ 
„ Baumgarteni Schott. „ 
„ bryoides L. „ 
„ eapltatá Czetz. Eadna. 
„ carpatica Sch. K. „ 
„ cuitrata „ „ „ 
„ cymosa W. K. „ 
„ hencherifolia Gr. Sch. Eadna 
„ hieracifolia W. Kit. „ 
„ laeta Sch. K. Ny. „ 
„ luteoviridis Sch. K. . „ 
„ muscoides Wulff „ 
„ oppositifolia L. „ 
„ recta Lapeyrouse. „ 
„ stellaris L. „ 

Scabiosa atropurpurea L Kerti. 
„ arvengis L. Gánts. 
„ columbaria L. „ 
„ flaveseens Gr. Sch. Máramaros. 
„ norica Wulff. Eadna. 
„ ochroleuca? L. Deés. 

Scandix Pecten L. Gánts. 
Schoberia maritima C. A. Mey. Deésakna. 
Schoenus compressus L. Eadna. 
Scilla alpina Schur. „ 

„ bifolia L. Deés. 
„ sylratica Czetz. Gánts. 

Scirpus compactus Krock. Gánts. 
„ lacustris L. „ 
„ maritimus L. Betlen. 
„ ovatus Eoth. .Eadna, Gánts. 
„ palustris L. ; 

• ^ 
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Scirpus silvaticus L. Gánts. 
9 Tabemaemontani*Gmel. Radna, Gánts. 

Scleranthus annuus L. • •„ „ 
„ uncinatus Schur. „ 

Scolopendrium officinarum Sm. Máramaros. 
Scopolina atropoides Schultz. Gánts. 
Scorzonera purpurea? L. Máramaros. 

„ rosea W. K. Radna. 
Scrophularia glandulosa L. „ Gánts. 

i, nodosa L. Radna, „ 
Scutellaria galericulata L. „ 
Secale cereale L. 
Sedum annuum L. Radna. 

„ atratum L. „ 
„ Boloniense Lois. Gánts. 
„, glaucum Kit. „ 
„ Guettardi Vili. -Radna. 
„ repens L. „ 
„ rubens? L. ., 
„ saxatile L. „ 
„ ternatum Mich. Kerti. 

Selinum Garvifolia L, Gánts. 
„ Oreoselinum L. „ • 

Sempervivum Brassaii Sch. K. Radna. 
„ montanum L. Radna. 

Senecillis carpatiea Sch. K. „ 
Senecio alpestris? Gaud, „ 

„ ^Doria L, „ 
„ erraticus Bertol. Gánts. 
„ Fuchsii Gmel. Radna. 
„ glaberrimus Roch. „ 
„ Jacobaea L. Gánts, Radna. 
„ monocephalus Schur. „ 
„ ovatus Willd. Gánts, 
„ rupestris W. Kit. Radna. 
n sarracenicus L. Deésakna. 
„ squalidus L. Kerti. 
„ tenuifolius Jacq, Deésakna. 
„ vulgáris L. Gánts. 

Serratula arvensis L. „ 
„ integrifolia Krock. „ 
„ tinctoria L „ 

Seseli annuum L. „ Deés. 
Sessleria coerulans Friw. Radna. 

„ marginata Gr. Sch. „ 
Setaria glauca Beau?. „ Gánts. 

„ italica „ „ 
Sherardia arvensis L. „ 
Sicyos angulatns L. Györgyfalva. 
Sieversia montana Spreng. Radna. 
Silene acaulis L. Radna. 

„ alpina Schur. „ 
„ Armeria L. Kertig 
„ commutata Sehur. Radna 
„« gallica L Radna. 
„ inflata Sm. „ Gánts. 
„ infracta W. K. „ 
„ italica Pers. Radna. 
„ nemoralis W. K. „ 
„ noctiflora L. „ 
„ nutans L. „. Gánts, 
„ pulchella? Kerti. 

» » 

Silene Zawadskyi Herb. Radna. 
Siler alpinum Bmg. Máramaros. 
Silybum marianum Gaert, Radna, Gánts. 
Sinapis arvensis * L. Gánts 

„ nigra L. 
Sisymbrium Columnae L Radna. 

„ Nasturtiuni L. ^ 
„ pyrenaicum L. Gánts. 
„ Sophia L. Radna. 
„ strictissimum L. „ Gánts. 
„ silvestre L. Radna. „ 

Sium latifolium L. Deés. 
Solanum Dulcamara L. Mindenütt 

„ nigrum L. „ 
„ tuberosum L. „ 

Soldanella alpina L. Radtia. 
„ pusilla Brng. „ •' 

Solidago alpestris W. Kit. „ 
„ Virgaurea L. „ Gánts. 
„ vulgáris Koch. Gánts. 

Sonchus arvensis L. „ Radna. 
„ integrifolius Wall. Gánts. 
„ intermedius Bruckn, Gánts. 
n oleraceus L 

Sorbus Aucuparia L. 
„ domestica L Hagymás. 

Sparganium erectum L. Radna. 
„ natans L. „ 

Spartium junceum L. Radna. 
Spergella saginoides Bech. Radna. 
Spergu'a arvensis L. „ 
Spinacia oSeracea L. „ 
Spiraea Aruncus L. „ Gánts 

„ denudata Presl. „ 
•„• Filipendula L. „ „ 
„- quinqueloba Bmg. „ „ 
„ ulmifoiia Scop. „ 

Staehys alpina L. „ „ 
annua L. .„- ' .„ 

„ germanica ? L. Gánts. 
„ lanata Jacq. „ 
„ palustris L. „ 
„ recta L. „ Radna. 

.„ silvatica L. „ ' „ 
Staphylea pinnata L. „ 
Statice Limonium L. Deés. 
Stellaria graminea L. Gánts. 

„ holostea L Gánts. 
„ , nemorum L. „ 

Stmthiopteris germanica Willd. Radna, Gánts 
Sturmia Loeselii Rchb. Radna. • 
Succisa pratensis Moench. Gánts. 
Swertia alpestris Bmg. Radna. 
Syringa chinensis IJ. Kerti 

„ vulgáris L. „ 
Symphytum eordatum L. Radna, Gánts. 

„ tuberosum L. „ „ 
„ officináié L. „ „ 

Syutherisma vulgare Schrad. „ „ 

Tagetes erecta L. Kerti. 
Tasacetum vulgare L. Mind. 
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Taraxacum al,pinuai Koch. Badna. 
„ oflicinale Wig. Gánts. 
„ palustre D. C. „ 

Telekia speciosa Bmg. „ Eadna. 
Tephroseris angustifolia Schur. Gánts. 
Teucrium Chamaedrys L. „ 
Thalictrum aquilegifolium L. Eadna, Deés. 
Thalictrum atropurpureum? Jacq. Eadna. 

„ flavuin L. Gánts. 
„ montanum? Wall. Eadna. 
„ nigricans? D. C. Gánts. 
„ niveum ? Bmg. Eadna. 

Thesium elegáns Eoch. Hagymás. 
„ bumile Wall. Eadna. 

Thlaspi arvense. L. Gánts. 
„ Bursa pastoris L. Mindenütt. 
„ campestre L. Gánts. 
„ dacicum Heuff. Badna 
„ Kovácsii „ „ 
„ perfoliatnm L. Betlen. 

Thymus angustiíolius Pers. Gánts. 
„ Chamaedrys? Fries. Eadna. 
„ clan.destinus Schur. Eadna. 
,} comosus Heuff, Badna. 
„ inodorus Lej. „ Popp Iván. 
„ lanuginosus Schur. „ 
„ montatms W. K. Gánts 
„ pannonicus Clus. Badna. 
„ pulcherrimus Schur. „ 
„ Serpyllum L. Mindenütt. 
„ vulgáris L. Badna, Nyégerfalva. 

Tilia parvifolia Ehrh. Eadna. 
Torilis Anthriseus Gmel. Eadna, Gánts. 
Tormentilla erecta L. Gánts. 
Tozzia alpina L. Badna. 
Tradescantia virginica L. Kerti. 
Tragopogon pratensis L. Mindenütt. 
Trichodium rupestre Schrad. Badna. 
Trifolium agrarium L. 

alpestre L. „ 
arvense L. „ 
badium Schreb. „ 
bicolor Moench. Gánts. 
expansum W. K. „ 
fragiferum L. Eadna. 
heterophyllum Lej. 

Gánts 

Gánts 

Eadna 

„ médium L. 
„ montanum L. „ 
„ nivale Sieber. „ 
„ ochroleucum L. Gánts. 
„ pannonicum L. 
„ pratense L. , „ „ 
„ repens L. „ „ 
„ rubens L. „ 
„ sativum Bchb. „ 

Triglochin palustro L. Badna. 
Trigonella coerulea Serínge. Kerti. 
Tripleurospermum inodorum Schultz. B. Györgyfalva. 
Tripolium vulgare Nees. Eadna, Gánts. 
Trisetaria carpatica Bmg. „ 
Triticum biflorum Brign. „ 

„ monococcum L. Mindenütt. 

Triticum repens L. . „ 
Trollius europaeus L. Eadna, Gánts. 

„ humilis Crantz. „ 
Tropaeolum május L. Kerti 
Tulipa Gesneriana L. „ 
Turritis glabra L. Gánts. 

„ hirsuta L. „ 
Tussilago Farfara L. Mindenütt. 
Typha latitolia L. Badna. 

Ulmus campestris L. Eadna, Gánts -
ürtica dioica L. Mindenütt. 

„ urens L. „ 
Uvularia amplexifolia L. Eadna. 

Vaccinium Myrtillus L. Eadna 
„ uliginosum L. „ 
„ Vitis idaea L. „ 

Yalantia crueiata L. Gánts 
glabra L. 

Valeriána angustifolia Keh. Gánts. 
„ heterophylla Bmg. Badna. 
„ Tripteris L. „ 
., officinalis L. „ Gánts. 
'„ sambueifolia Mik. „ 

Valerianella carinata Lois. „ 
„ dentata ? Dufr. Gánts. 
„ olitoria Moench. „ 

Verbascum Blattaria L. Eadna, „ 
nigrolyehnitis Schiede. „ 

„ nigrum L. Badna „ 
-.„'".' pulverulentum Kit. „ 

„ thapsiforme Schrad. „ 
thyrsoideum Koch. Badna. 

Kerti. 
» 

Gánts. 
Eadna. 

>? 

Gánts. 
Badna. 

Gánts. 

k-

Verbéna Drummondii? 
„ incisa ? 
„ , officinalis L, 

Veratrum album L. 
Veronica alpina L. 

„ Anagallis L. 
„ arvensis L. s 

„ Baumgartenii E. S. „ 
„ Beccabunga L. „ 
„ bellidioides L. 
„ Chamaedrys L. 
„ dentata Schmidt. 
„ filiformis Sm. 

integrifolia Schrk. 
latifolia L. 
montana L. 
nivalis Schur. 
officinalis L. 
orchidea Crantz. 
prostrata L. 
serpyllifolia L. Eadna, Gánts. 

scutellata L. „ 
spicata L. Gánts 

urticaefolia Jacqu. Eadna, Gánts. 
Viburnum Lantana L. Eadna 

„ Opulus L. Deés. 
Vicia angustifolia Schmidt, Gánts. 

„ cassubica L. Gánts. 

n 

5? 

» 

» 

n 

n » 
Eadna. 

Gánts. 
Eadna. 

13 

» Gánts.-' 
» 

Eadna, Hagymás, 

-A 
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Vicía Cracca L. 

„ dumetorum L. 
„ montana Froehl. 
„ pannonica Jacqu. 
„ pisiformis L. 
„ polyphylla Desf. 
„ rigida Heuff. 
„ sativa L. 
„ sepium L. 
„ silvatica L. 
„ tenuifolia? Eth. 
„ truncata M. B. 
„ vulgáris? Keh. 

Vignea brizoides L. 
„ divulsa Good. 
„ canescens Echb. 
„ leporina L. 
„ nemorosa? Leit. 
„ paniculata L. 
„ paradoxa Wílld. 
„ remota L. 
„ stellulata Good. 

Vignea vulpina Echb 

• f í '.'. 

» 
Radna. 

Gánts, 
r» 
Radna. 

Gánts. 
u 
» : 

S) 

Vinca herbacea L. Kerti 
„ minor L. „ 

ftadi 
5; 

» 
n 
» 
», 

• n 

JJ 
» 
23 

» 
» 

íí 

» 

Gánts. 

Gánts. 

Ezt a lajstromot haláláig folytatta, szaporította 
szorgalmason a mi Czetzünk. Eredeti kéziratából köz
lőm hiven, csak két kivétellel. 

1. Az alphabeticus rendet szorosban megtar
tottam, mint irója tehette, a kinek kezét az idő meg
kötötte. 

2. A helyes irás elleni hibákat kijavítottam. 
Nem akartam ellenben a kertjében termett s on

nan szedett ós szárított, külföldi növények nevei ki
hagyásával csökkenteni a másolás hűségét. Nem aka
dályozzák azok a lajstrom közlése végczólját: annak 
kimutatását t. i., hogy mit és mennyit köszönhet az 
erdélyi flóra ismerése Czecz A. szorgalmának. Erre 
pedig csak ez a lajstrom s a gyűjtő herbáriuma szol
gálhatnak okmányul. Mert a Cz. leletei legnagyobb 
részét az életirás szövegében emlegetett iró füvészek 
a jogosultnak tulajdonitni elmulatták. Hogy aztán az 

Viola arvensis L. Gánts. 
„ biflora L. Eadna. 
„ canina L, Gánts. 
„ declinata W. K. Radna, 
„ hirta L. Gánts. 
„ montana L. Radna. 
„ persicifolia Eoth. Deés. 
„ tricolor L. Eadna, Gánts. 
„ segetalis Jord. Záport'z. 
„ sudetica Willd. Eadna. 
„ stagnina W. K. Gánts, Deés. 
„ silvestris L, Gánts. 
„ Valderia Echb. Eadna. 
„ vulgáris Koch Gánts. 

Viscum album L. Deés. 
Xanthium spinosum L. több helye 

„ Strumarium L. 0 „ 

Zanichellia palustris L. ? • 
Zea Mais L. Kerti. 
Zinnia elegáns L. Kerti. 
Zygophyllum maeropterum C. A. Mey. 

„ microcalix Trous. 
, stenőpterum Schrenk. 

hallgatás nem egy esetben eltulajdonításba ment át 
a dolog természeeóből önkint következik. 

Mint merőben uj fajt csak hármat jelöl ki a 
lajstrom a „Czetz" névvel. Ezek: Geracium glabrum 
Cz. Saxifraga capitata >Cz.-és Scilla silvatica Cz. — 
Megállhatnak e ezek, mint jó fajok a tudományban, 
szakember nem levén, megítélni nem birom. Csak 
annyit tudok, hogy szakbarátai, kikkel közölte, sem 
nem ismertették felfedezését, sem a felfedezőt, ha 
netalán csalódott „hibájáról felvilágositni. fáradságuk
ra méltónak nem tartották. Ő pedig nagy köszönet-, 
tel fogadta volna; mert a meghatározásban igen óva
tos és lelkiismeretes volt. Tanúskodnak erről a lajst 
romban gyakran látható kérdőjelek is, melyek az ere
deti kéziratban „kétséges" szóval vannak kifejezve. 

Sz.-Vesszős oktob. 1871. 
fÍERMAN p-TTÓ. 
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Descriptio numorum antiquorum inter rudera municipii 
Apulensis mesise Septembri anni 1867. erutorum. 

I umi hi numero fere 700 in vascalo testaceo 
erant conditi, cujus forrna ab ea, q-use etiam hodie 
pro theculis (vernacule persely, néma, germ. Spar-
büchse)|{puerorum in usu est, nihil differt; mihi 
nonnisi 612 sünt traditi, quorum descriptio sequitur. 
In hac descriptione sigla d. significat „dextrorsum" 
vei „d. versus", sigla s. „siüistrorsum" vei „s. ver-
sus", atque his vocibus ita sum usus, ut semper ad 
spectantis dextram aut sinistram referantur. Coh. sig
nificat opus v. cl. Henrici Cohen, quo numos impera-
torum Eomanorum egregie descripsit, numerus in fine 
appositus indicat numerum numorum ejusdem notse, 
qui inter universos occurrunt. 1 

A. Numi Graeci. 

1. Drachma Caesareae Cappadociae (?) 
ATT KAIC NEP TPAIAKOC GÉB YEPM eaput 

Trajani laureatum d. 
Av. AHM EH YHÁT-B (Tribun, pot. cos. II.) 

duse lyrse intermedio globulo, quibus aquila 
insistit s. spectans. — Numus quod sciam 
nondum editus, apud Mionnet non inve-
nitur. — Cusus Anno u. c. 851, p. Chr. 
98. — 1 . 

2. Drachma Amisi Ponti. 
TPA. AAPIANOC CEB 11 II VII T caput 

Hadriani laureatum d. 
Av., AMICOY EAEVÖEPAC ETÓYO PSE An-

tinous sub specie Mercurii nudus adversus 
stans s. spectans cum loculo et caduceo.— 
Mion. Snppl. IV, 141. — Cusus anno epo-
chse urbis 165, qui coincidit cum anno 
u. c. 886, p. Chr. 133. — 1. 

B. Numi imperatorum Romanorum, denarii 
omnes. 

N e r o . 

lau-

cum 

6 

3. NERO CAESAR AVGVSTVS caput 
reatum d. 

Av. SALYS (in basi) Salus sedens s. 
patera. — Coh. 60. —Vagus. — 1. 

4. IMP NERO CAESAR AVG P P idem caput 
Av. SALVS- (in area) idem typus. — Coh. 

63. — Vagus. — 1. 

GS-aTba. 

5. IMP SER GÁLBA CAESAR AVG PM 
caput laureatum d. 

Av. DÍVA AVGVSTA Livia s. stans cum 
patera et sceptro. — Coh. 28.—Vagus. — 1. 

IMP SER GÁLBA CAESAR AVG- pro
fomé laureata d. cum paludamento. 

Av. SALVS GEN HVMANi mulier s. 
stans, dextro pede globo imposito, tenens 
pateram et gubernaculum, et sacrificans ad 
aram ardentem.— Coh. 76. — Vagus. — 1, 

O t h o . 

(IMP) M O T H O CAESAR AVG ÍTR P). 
caput nudum d. 

Av. PAX OR(BIS T)ERRARVM Pax 
s. stans cum olivi ramo et caduceo.—Coh. 
2. -- Vagus. — 1. 
N. Literae imcis inclusae extritae sünt. 

V e s p a s i í u i u s . 

IMP CAESAR VESPASIANVS AVG ca
put laureatum s. 

Av. COS III aquila s. spectans arae ser-



-«> 25 '<*>-

11. 

12. 

tk^-

tte ornatae ícsistens alis expansis. - - Coh. 
non habét. ~ 824 u. c, 71. p. Chr. •—1. 
Coh. 43 ex museo Vienneiisi aquilam expansis 

_, alis cippo insiátentem describit. 

9- IMP CAES VESP AVG PM COS III ca
put laureatum d. , 

Av. AVGVR TRI P O T simpulum, a-
spexgillum, urceolus et lituus.— Coh, 14 
825 v. 826 u. c, 72 v. 73 p. Chr. ~- 1. 

10. Eadem adversa. 
Av. VESTA.(in area) Vesta s. stans cum 

simpulo et sceptro. — Differt a Coh. 216.— 
Ejusdem anni. — 1. 
Apud Coh. Vesta lituum teuet. 

Eadem adversa. 
Av. V1CTOR1A AVGVSTI Victotia d. 

stans et vexillum coronans. — Coh. 
229. —Ejusdem anni. — 1. 

IMP CAESAR VESPASÍANVS AVG ca
put laureatum d. 

Av. p©N MAI TR P COS V Vespa-
sianus d. sed'ena cum sceptro et lauri ra-
mo. — Coh. 152. r- 827 u7 c, 74 p. 
Chr. - 4. 

Eadem adversa. 
Av. PON MAI T R P P COS V caduceus 

alatus. — Coh. 151. — Ejusdem anni. — 6 
IMP CAES VESP AVG CENS caput lau; 

reatum d. 
Av. PONTIF MAXIM Vespasianus d. se--

; dens cum sceptro et lauri ramo. — Coh. 
164. — 825- 828 u. c., 72—75. p. 
Chr. — 5. 

15. IMP CAESAR VESPASÍANVS AVG ca
put laureatum d. 

Av. JPON MAX TR P COS VI mulier 
seminuda s. sedens cum lauri ramo. — 
Coh. 154. — 828 u, c, 75 p. Chr. — 6. 

16. Eadem adversa. 
Av. COS VII taurus d. gradiens. — Coh. 

61. — 829 u. c, 76 p. Chr. — 1. 
17. Eadem adversa. 

Av. COS V1ÍI Mars galeatus et nudus s. 
stans cum hasta et tropaeo. — Coh. 66.— 
830 v. 831. u. c, 77. v. 78 p. Chr. - 2. 

18. Eadem adversa. 
Av. COS VIII Mars ga-leatus nudus s. 

stans cum hasta et tropaeo, pone eum spica. 
— Coh. 69. — Ejusd-em anni. — 1. 

19. Eadem adversa. 
Av. COS VIIÍ jugum boum cum aratro 
s. —Coh. 71. — Ejusdem anni. — 1. 

Mua. Bvk. VI. kok 

13. 

14. 

.20. CAESAR VESPASÍANVS AVG-caput lau
reatum d. 

Av. ÍMP XíX serofa cum tribus porcellis 
s. — Coh. 98.-881 u, c, 78 p. Chr.—1 

21. Eadem adversa. 
Av. IMP XIX modius cum septem spicis. 

— Coh. 101. — Ejusdem anni. — 1. 
22. IMP CAESAR VESPASÍANVS AVG. 

caput laureatum s. 
Av. TR P O T X COS VIII1 CapricornuB 

s supra globum. — Coh. 206. — 832 u. 
c, 79 p. Chr. — 1. 

23. Eadem adversa. 
Av. TR P O T COS VIIÍ1 statua capite 

radi^to in columna rostrata adversa stans. 
— Coh. n. h. — Ejusdem anni. — 1. 

24. Eadem epigraphe, caput laureatum d. 
Av, Eadem aversa. — Coh. 209. — Ejus

dem anni. — 1. 
25. CAESAR VESPASÍANVS AVG caput 

laureatum d. 
Av. CERES AVGVST Ceres s. stans cum 

spicis, papavere et face. — Coh. 16. — 
Vagus. — 1. 

26. IMP CAESAR VESPASÍANVS AVG ca
put laureatum d. 

Av. IOVIS CVSTOS Jupiter nudus ad-
versus stans cum patera et sceptro, pro 
pedibus eius ara. — Coh. 105. —• Vagi. —3. 

27. ÍMP CAESAR VESP AVG caput lau
reatum d. 

Av. üt sub nro. 14. - Coh. 165. — Va
gus. — 1. 

28. Eadem adversa. 
Av. PONTIF MAXIM caduceus alatus. 

—•Coh. 167. — Vagus. — 1. 
29. ÍMP CAES VESP AVG CENS caput lau

reatum d. 
Av. SALVS AVG Salus s. sedens cum 

patera. — Coh. 174. — Vagus. — 2. 
30. DIVVS AVGVSTVS VESPASÍANVS ca

put laureatum d. 
Av. S. C. in clipeo quem duo capricorni 

sustinent, infra clipeum glóbus. — Coh. 
177. — Post mortem Vespasiani signa-
tus. — 1. 

T i t U L S . 
31. T CAESAR IMP VESP caput laureatum d. 

Av. COS III inter duas arbores. — Coh. 
14. — 827 u. c, 77 p. Chr. — 1, 

32. T CAESAR ÍMP VESPASÍANVS caput 
laureatum d. 

4a . 

- ^ 
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Av. COS (VI) Mars galeatus nudus s, 
stans cum hasta et tropaeo. — Coh. 31. 
— 830 v. 831 u. c , 77 v. 78 p. Chr.—1. 

33. IMP TÍTVS CAES VESPASIAN AVGPM 
caput laureatum d. 

Av. T R P VIIÍI IMP XIIIICOSVII sta-
tua radiata cum hasta columnae rostratae 
adversa insistens. — Coh. 72, sed aureus. 
—• 832 u. c, 79 p Chr. — 1. 

Argentei apud Coh. omnes habent PP in aversa. 
84. Eadem adversa. 

Av. T R P VIIÍI IMP XIII1 COS VII P P 
quadriga cui flos impositus s. — Coh. 78, 
diff. — 832 u. c, 79 p. Chr. — 1. 
Apud Coh. PP in aversa^deest, 

• 35. Eadem adversa. 
Av.TR P IX IMP XV COS VIII PPthro-

nus. - Coh. 94. — 833 u. c, 80 p. 
Chr. - 1. 

36. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, fűimen throno impo-

situm. —-Coh. 97. — Ejusdem anni, — 1. 
37. T CAESAR VESPASIANVS eaput laure

atum d. 
Av. ANNONA AVG mulier s. sedeus» 

sinistro eubito sedi innixa. dextra manus 
elevata esse videtur, sed id quod tenet 
detritum est. — Coh. 5. diff. — Vagus. — 1. 

Ap. Coh. dextra pallae laciniam attolit. 
38. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG 

PM caput laureatum d. 
Av. BONVS EVENTVS AVGVSTI 

Bonus Eventus nudus s, stans cum patera 
et ramusculo. — Coh. 9. — Vagus.'— 1. 

J ú l i a T i t i f i l i a . 
38. IVLIA AVGVSTA TITI AVGVSTI F pro-

tome diademata d. 
Av. VENVS AVGVST Venus victrix se-

minuda columellae innixa stans et tergum 
vertens cum galea et sceptro. — Coh. 7. 
— Vagus. — 1. 

JDöxi i i t i sanxis . 
40. CAES AVG F DOMIT COS (U) caput lau

reatum barbatum d. 
Av. Epigraphe nulla, Domítianus equo ve-

ctus s. dextram levans, sinistra sceptrum 
tenens cui aquila imposita est. — Coh. 
275. — 826 u. c, 73 p. Chr. - 1. 

. 41. CAESAR AVG F. DOMITIANVS idem 
caput. 

Av. COS IIII Pegasus alis elevatis d. gra
diens. — Coh. 23. — 828 u. c, 75 p. 
Chr. — 3. 

42. CAESAR DIVIF DOMITIANVS COS 
VII idem caput. 

Av. PRINCEPS 1WENTVTIS galea 
in throno. — Coh. 217. — 833 u. c , 80 
p. Chr. - 1. 

43. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, PaÜas galeata d. stans 

jaculum vibrans et scutum tenens. — Coh. 
220. — Eiusdem anni. — 1. 

44. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, capra s. stans intra 

coronam lauream. — Coh. 222. — Eius
dem anni. — 1. 

45. IMP CAES DOMITIANVS AVG PM 
caput laureatum barbatum d. 

Av. TR P O T COS VIII P P tripus dia-
demate superposito, superne delphinus. — 
Coh. 244. — 835 u. c, 82 p. Chr. — 1. 

46. IMP-CAES. DOMIT.AVG.GERM-P.M. 
TR.P-VF caput laureatum d. 

Av. IMPXIIII.COSXIII-CENSP-P-P. 
Pallas galeata s. stans cum hasta. - Coh. 
87;—.840 u- c, 87 p. Chr. — 3. 

47. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, typua itt sub nro 43. 

— Coh. 125. — Eiusdem anni. — 1. 
48. IMP- CAES- DOMIT- AVG- GERM 

P M T R P VIII idem eaput. 
Av. IMPXIX.COS.XÍÍIÍCENS.P.P-P. 

typus ut sub nro 46. — Coh. 91 — 841 
u. c, 88 p. Chr. — 1 

49. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pallas galeata s. stans 

cum fulmine et hasta, ad pedes eius pone 
clipeus. — Coh. 112.— Eiusdem anni. -— 2. 

50. IMP- CAES- DOMIT. AVG. 0ERM- PM-
TR P VII idem caput. 

Av. IMPXIIIÍ COS XIIII (sic) CENSP 
ppPallas galeata navi insistensd. jaculum 
vibrans et clipeum tenens, pro pedibus 
eius noctua. — Coh. 154. — 841 u. c, 
88 p. Chr. — 1. 

51. IMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
TR P VIII idem caput. 

Av. IMP XIX COS XIIII CENS P P P 
idem typus. — Coh. 158. — Eiusdem 
anni. — 3. 

52. IMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
TR P V1III idem caput. 

Av. IMP XXI COS XIIII CENS P P P 
typus ut sub nro 49, — Coh. 114. — 842 
ii. c, 89 p.-Chr. — 2. 
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r. 53 

64 

65 

66. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

L 

• IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR 
P VIIII caput laureatum d. 

Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 46. — 
Coh. 93. - 843 u. c, 90 p. Ohr. - - 2. 

IMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
T R P X idem caput. 

Av. IMP XXII COS XVI CENS P P P 
(sic), idem typus. •— Coh. 94 diff. — An
ni ut videtur 845 u. c, 92 p. Chr. — 1. 
TE. P. X. cum consulatu XVI copulata satis su-

specta est, sed numus est ex puro argento. 
Adversa ut sub nro. 53. 

Av. IMP XXI COS XV CENS P P P ty
pus ut sub nro. 49. — Coh. 115. — 843 
u. c. 90 p. Chr. - 1. 

Adversa ut sub nro. 54. 
Av. Eadem epigraphe et ideor typus. — Coh. 

116. — Eiusdem anni. — 1. 
Adversa ut sub nro. 53. "";*'•. 

Av IMP XXI COS X1III CENS P P P ty
pus ut sub nro. 50.— Coh 60— Eiusdem 
anni. — 1. 

Eadem adversa. 
Av. IMP XXI COS XV CENS P P P idem 
typus. — Coh. 162—844 u. c, 91 p. Chr. - 1 . 

IMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
T R P XII caput laureatum d. 

Av. IMP XXII. C ENS P P P ty
pus ut sub nro 49. Coh. 138. — 845 
u. c, 92 p. Chr. — 1. 

ÍMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
TR P XI idem caput. 

Av. IMP XXI COS XVI CENS P PP 
typus ut sub nro 50. — Coh. 164. ~-
Eiusdem anni. — 1. 

IMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
T R P XIII idem caput. 

Av. IMP XXII COS XVI CENS P PP 
typus ut sub nro 49. — Coh. 139. — 846 
u; c, 93 p. Chr. -~ 1. 

Eadem adversa. 
AV. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 

50. — Coh. 166. — Eiusdem anni. — í. 
IM.X CAES DOMIT AVG GERM PM 

T R P XV caput laureatum d. 
Av. IMP XXII COS XVII CENS P P P 

typus ut sub nro. 46.— Coh. 101. —848 
u. c, 95 p. Chr. —2. 

IMP CAES DOMIT AVG GERM PM 
T R P Xiíll idem caput. 

Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 43.— 
Coh. 141.— Eiusdem anni. — 1. 

65. CAESAR AVG F DOMITIANVS caput 
laureatum, barbaíum d. 

Av. CERES AVGVST Ceres s. stans tö-
net duas spicas cum papavere et facem. -
Coh. 17. — Vagus. — T. 

•n 

N e r v a . 

66. IMP NERVA CAES AVG PM T R P II 
COS III P P caput laureatum d. 

. Av. CONCORD1A EXERCITVVM <*uae 
.'• manus junctae. — Coh. 13. — 850 u. c, 

97 p. Chr. — 1. 
67. IMP NERVA CAES AVG PM T R P O T 

idem caput. 
Av. COS Ili PÁTER PATRIAE sim-

pnlum, aspergillum, urceolus et Htuus. — 
Coh. 22. — Eiusdem anni. — 1. 

68. IMP NERVA CAES AVG GERM P M 
T R P II idem caput. 

Av. IMP II COS UH P P Libertás s. 
stans cum pileo et sceptro. —Coh. 40. — 

. ' 851 u. c, 98 p. Ohr.—,1.' 

69. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM protome laureata d. 

Av. P M T R P COS II P P Fortuna 
seu Abundantia s. sedens in sella, cujus 
pedes cornua copiae sünt, cum sceptro. — 
Coh. 116. —851 u, a, 98 p. Chr. - ! • 

70. Eadem epigraphe, caput laureatum d. 
Av. P O N T MAX T R P O T COS II' Ves-

tavelatas. sedens cum "patera/et face. ---
'".";. Coh. 182.™851 u. c, §8 p ghr. — 1 

71. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pax s. stans cum óli-

vae ramo et cornu copiae.— Coh. 186. — 
Eiusdem anni. — 1. 

72. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria s. sedens cum" 

patera et pálma. —-Coh. 188.— Eiusdem j 
anni. — 1. 

73. Eadem adversa, j 
Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. I 

69. — Coh. Í94. — Eiusdem anni. — 1. 
74. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe, Concordia s. sedens 
ad aram ignitam cum patera et duplici 
cornu copiae. — Coh. 195. — Eiusdem 
anni. — 4. 

75. Eadem adversa. 
AV. .P .MTR.P-COS.I l lP.P. typus ut 
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sub aro. 70. — Coh. 123. — 853 u. c, 
100 p. Chr..— 1. 

76. Eadem adversa. 
Áv. P.M.TR.P.COS.IÍ .P.P. idem ty-

pus. — Coh. 113. — 851 u. c, 98 p. 
Chr. — 1 . 

77. Eadem adversa. 
AV. P.M.TR.P.COS.IÍÍ-P.F. typus ut 

sub nro. 71. -Coh. 129.— 853 u. c, 100 
p. Chr. — 1. 

78. Eadem adversa. 
i Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 

72. — Coh . 130. — Eiusdem anni. — 1. 
i 79. Eadem adversa 

Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 
74.— Coh. 134. — Eiusdem anni — 1. 

| 80. Eadem adversa. 
AV. p.M-TR.P-COS.ÍII-P.P. Mard ga-

leatus, nudus d. gradiens cum hasta et 
tropaeo. — Coh. 135.— 854 v. 855 u. c, 
101 v. 102 p. Chr. — 1. 

81. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Hercules nudus ad-

versus stans in ara, cum clava et exuviis 
leonis. — Coh. 139. — Eorumdem anno
rum.—2. 

82. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pax seu Felicitas s. 

stans cum caduceo et cornu copiae. — Coh. 
142. — Eorumdem annorum. — 1. 

83. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria cum corooa 

et pálma d. insistens prorae, quae in ser-
pentem desinit. — Coh. 145. — Eorumdem 
annorum. — 1. 

84. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria s. gradiens 

cum corona et pálma. — Coh. 146. — 
Eorumdem annorum. — 5. 

85. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria adversa stans, 

s. speetans cum corona et pálma. — Cob. 
n. h. — Eorumdem annorum. — 2. 
Apud Coh. 144 Victoria s. stat, sed in nostro 

aumo expansae alae adversam manifesto de., 
monstrant. 

I .86. 1MP TRAIANO A VG GER DAC PM 
T R P protome laureata d. 

Av. COS V P P SPQRIOPTIMO PRINC 
et in basi DAC CAP Dacus ploracs s. 
sedens in strue annorum,' quae ex clipeo 
rotundo et duobus scutis gemianicis hexa-

8 <»- ' 
— — — — ^ 

gonalibus composita est, et ex qua ante 
duo gladii recurvi pone duss hastse prominent. 
Coh. 76. —858 u. c, 105 p. Chr. — 4. 

87. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Dacus manibus col-

ligatis s. stans, pro pedibus ejus scutum 
* germanicum, duo gladii recurvi et hasta 
pone clipeus.— Coh. 77, Eiusdem anni. — 1. 

88; Eadem adversa. 
Av. DANVVíVS;(in basi) COS V P P 

SPQR OPTIMO PRINC Danubius 
capite arundine et velő inflaío circumdato 
s. cubans et respiciens inter juncos. Si-
nistro brachio urnae innititur, dextra navem 
tangit. — Coh. 87. — Eiusdem anni — 2. 

89. Eadem adversa. 
Av. AET AVG (in area) COS V PP 

SPQR OPTIMO PRINC Aeternitas 
velata s. stans, extensis manibus eapita 
Solis et Lunae tenet. — Coh. 9.— 857— 
863 u. c, 104—110 p. Chr. — 2. 

90. Eadem adversa. 
Av. COS V PP SPQR'OPTIMO PRINC 

Roma galeata et militari cultu s. stans 
tenet Victöriolam es hasiam. — Coh 27.— 
Eorumdem annorum. — 2. 

91. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Roma galeata s. se

dens cum Victoriola et hasta. — Coh. 28.— 
Eorumdem annorum. — 3. 

92. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria s. stans cum 

corona et pálma. — Coh. 32. — Eorum
dem annorum, — 13. 

93. Idem fere numus, nisi quod Victoria pro corona 
fasciculum üorum tenet. —Coh. n. h. — 
Eorumdem annorum. — 2. 

94. Eadem adversa. 
AV. Eadem epigraphe, Victoria s. clipeo et 

duobus scutis insistens, cum corona et 
pálma. — Coh. 34. — Eorumdem an

norum. — 4. 
95. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe,, Victoria sinistro pede : 

lapide iroposito d, stans et clipeo palmae 
trunco affixo inscribit DACICA- —Coh- ! 
38 diff. — Eorumdem annorum. — 1. 
Ap. Cohen clipeus tropaeo est affixus. 

96. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pax columellae innixa ! 

s. síans cum olivae ramo. — Coh. 41. — 
Eorumdem annorum — 4. 

. _.̂ — — - ^ 
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97. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Spes s. gradiens flo-

rem tenet sinistra manu stolam elevans. 
— Coh. 42. —Eorumdem annorum.—6. 

98. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Aequitas s. stans cum 

bilance et cornu copiae. — Coh. 43. — 
Eorumdem annorum. — 4. 

99. Eadem advesa. 
Av. Eadem epigraphe, Aequitas s. sedena 

cum bilance et cornu copiae. — Coh. 
44. — Eorumdem annorum. — 6. 

100. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Fortuna s stans cum 

temone et cornu copiae. — Coh. 45. -— 
Eorumdeu aunorum. — 5. 

101 Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe. Arábia s. stans 

ramuscu'um et calamúrn ? tenens, pro pe-
, dibus eius camelus. — Coh. 47. — Eorum
dem annorum. 4. 

102. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, tropaeum. — Coh. 

51 — 53. — Eorumdem annorum. — 4. 
103. Eadem adversa. 

Av. Eadem épig: aphe, imperátor lentis qua-
drigis vectus d. cum lauri ramo et sceptro, 
currus figuris est ornatus.-— Coh. 58.— 
Eorumdem annorum. — 1. 

1Ó4. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Ceres s. stans cum 

duobus papaveribus et face ardente. — 
Coh. n. h. — Eorumdem annorum. — 1. 
In aureo ap. Coh. 24 pro papaveribus spicae sünt. 

105. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Providentia s. stans. 

cum baculo et cornu copiae. — Coh. n. 
h. — Eorumdem annorum. — 2. 

, . - , , . Numus optime conservatus est et attributa de-
scripta minimé dubia. 

106. I M P T R A Í A N O AVG GER D A C P M 
T R P C O S V P P protome laureata d. 

Av. SPQR OPTIMO PRINCIPI Ceres 
velata s. stans cum duabus spicis et face. 
— Coh. 213. — Eorumdem annorum.—1. 

107. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Mars s. gradiens cum 

Victoriola et tropaeo. —Coh 216. — 
Eorumdem annorum. — 3. 

108. IMP TRAIANO AVG GER DAC PM 
TR P COS V P P protome laureata d. cum 

[ paludamento. 
Mnz. Ék. vr. Uöt. 

Av. Eadem epigraphe, Mars galeatus, mi-; 
litari cultu d. stans cum hasta, sinistram 

i: clipeo imponit, quem captivus in genu 
dextrum prolapsus sustinet. — Coh. 218. 
--Eorumdem annorum. — 1. 

1Ö9. Eadem adversae epigraphe, protome laureata d. 
Av. Eadem epigraphe, Mars galeatus et mi-

litari cultu d. stans cnm hasta, sinistra 
manu clipeo iunixus. — Coh. 219. — Eo
rumdem annorum. — 3. 

110. Eadem adversa. 
áy. Eadem epigraphe, genius s. stans cum 

pateia et cornu copiae, pro pedibus eius 
ara ignita. — Coh. 224, — Eorumdem 
annorum 1. 

111. Eadem adversa. 
AV. Eadem epigraphe, Pax s- stans cum ca-

duceo et córnu copiae, pro pedibus eius 
ara ignita. — Coh. 234. — Eorumdem 
annorum. —- 4. 

112. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pax s. sedens cum; 

olivae ramo et sceptro, pro pedibus eius 
Dacus supplicantis modo in genua prola
psus. — Coh. 235. — Eorumdem anno
rum — 3. 

113. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria s. stans cum 

corona et pálma. — Coh. 236, diff. — 
Eorumden annorum. — 1. 
In nostro scilicet mimo Victoria non innititnri 

columnae. ; < 
114. Eadem adversa. . í 

Av. Eadem epigraphe, Spes s. gradiens cum 
flore et stolam elevans. — Coh. 249. — 
Eorumdem annorum. — 1. 

115. Eadem adversa. i ; ; ; , 
AV Eadem epigraphe, Aequitas stans cum 

bilance et cornu copiae. — Coh. 250 — 
Eorumdem anuorum.—>; 1. 

116. Eadem adversa. J <":' 
Av. Eadem epigraphe, Fortuna s. sedens cum 

temone et cornu copiae. —Coh. 255.— Eo
rumdem annorum. — 1. 

117. Eadem adversa. ' ,.r . U 
Av, Eadem epigraphe, tropaeum. — Coh 

; , 270.— Eorumdem annorum.—- 1. 

118. IMP TRAIANO AVG GER DAC PM 
T R P COS V DES VI protome laureata d. 

r Av. VESTA (io basi) S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI Vesta velata s. sedens cum 

^ ±i A 



_________________[ 

-*<> 

Palladio efc sceptro. — Coh. 287 diff. — 
864 u. c, l ü p. Chr. — 1. 
Epigraphe adversae ap. Coh. habét PP in flne, 

quod ia aostro deest. 
119. Eadem adversa. 

Av. COS V P P SPQR OPTIMÖ PRINC 
typus nt sub nro. 95. — Coh. n. h. — Eius-
dem anni. — 1 . 

120. IMP TRAIANO AVG GER DAC PM T R 
P COS VI P P protome laureata d. cum 
paludamento. 

Av. SPQR OPTIMO PR1NCIPI, coV 
mna Trajani. — Coh, 277. —866 ? u. c , 
113? p. Chr. — 2. 

121. IMP TRAIANO OPTIMO AVG GER 
DAC PM T R P protome laureata d. cum pa
ludamento. 

Av. COS.VI.P.P.S-P.Q-R. Triptolemus 
nudus s. .stans cum patera ét duabus spi-
cis.-Coh. 61.-867 u. c, 114 p.Chr. - - 1 . 

122. Eadem adversa 
Av. Eadem epigraphe, Jupiter nudus pallium 

in brachio laevo tenens s. stans, sinistra 
manu sceptrum tenet, d extra porrecta et 
Mmen tenente protegitTrajanum cnm lauri 
raino ante se stautem. — Coh.64 — Eius
dem anni. — 2. 

123. IMP TRAIANVS AVG GER DAC PM 
T R P COS VI P P protome laureata d. 

Av. DIVVS PÁTER TRAIAN Trajanus 
Páter cum patera et sceptro s. sedens iu 
sella curuli. — Coh. 88. — 867 ? u. c, 
114? p. Chr.— 4. 

154. IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO 
AVG GER DAC protome laureata d. cum 
paludamento. 

A v . P M T R P COS VI P P S P Q R 
Mars galeatus, nudus d. gradiens cum hasta 

et tropaéo. — Coh. 168. — 867 u. c. 
114 p. Chr. — 3. 

125. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Virtus d stans, sinis-

tro pede galeae itisistens cum hasta inver-
sa et parazonio. —Coh.. 171. — Eiusdem 
anni. — 1. 

126. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, typu3 ut sub nro. 

121. —• Coh. 173. — Eiusdem anni. — 2. 
127. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe, Pax sive Pelicitas 
stans cum caduceo et cornu copise. ~ Coh. 
175. — liusdém anni. -—2. 

<»-

128. Eadem adversa. | 
Av. Eadem epigraphe, columna Trajani. — 

Coh 180 — Eiusdem anni. — 1. 
129. IMP TRAIANO AVG GER DAC PM 

T R P COS VI P P protome laureata d. , 
Av. SPQR OPTIMO PRINCIPI statua 

equestris Trajani s. cum hasta. — Coh. 
260. — Eiusdem anni. — 2. 

130. IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG 
GERM DAC protome laureata d- cum palu
damento. 

Av. PARTHICO PM T R P COS VI P P 
SPQR typus ut sub nro. 127. — Coh-
103. — 869 u. c , 116 p. Chr. — 4. 
In uno horum, protome adversae aegidem hahet. 

131. Eadem adversa, 
Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 

125. — Coh. 104. — Eiusdem anni. — 4. 
132. IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG 

GER DAC PARTHICO protome laureata 
d. cum paludamento. 

Av. Ut sub nro. 124. — Coh. 129. ~ Eius
dem anni. — 1. 

133. Eadem adversa. 
Av. üt sub nro. 127.— Coh. 176. - Euis- l! 

dem anni. — 1. I 
134. IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG 

GERM DAC protome laureata d. cum palu
damento. * > 

Av. PROVID (i" area) PARTHICO PM 
T R P COS VI P P SPQR Providentia 

. s. stans columellse innixa dextra manu 
globum propedibus suisjacentem monstrat 
sinistra scepturm tenet. —- Coh. 200. — 
Eiusdem anni. — 3. 

135. IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG ; 

GER DAC PARTHICO protome laureata 
d. cum paludamento. 

Av. PROVID (m areaj PM T R P COS 
VS P P SPQR idem typus. — Coh. 202, 
.— Eiusdem anni — 1. 

136. IMP CAES NER TRAÍAN OPTIM AVG 
GERM DAC protome laureata d. cum palu
damento. 

Av. SALVS AVG (in basi) PARTHICO 
PM TR P COS VI P P SPQRSalus s. j 
sedens ex patera paseifc serpentem circa I 
aram involutum. — Coh. 211. — Eius
dem anni. — 2. 

137. IMP TRAÍANO AVG GER DAC P M j 
TR P COS VI P P protome laureata d. 

Av. ALIM ITAL (in basi) S P Q R | 
. ,—,__ _ ; , m 
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OPTLMO PRINCÍPÍ mulíer adversa 
stans s. spectans cum duabus spicis et 
cornu copiae, pro pedibus eius iiifans. — 
Coh. 14. — 865-870 u c, 112—117 
p. Chr. — 1. 

138. Eadem adversa. 
Av. ARAB ADQ (in basi) SPQR 

OPTIMO PRINCÍPÍ typus ut sub nro-
101.— Coh. 15. — Eorumdem annorum — 1. 

139. IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO 
AVG GER DAC protome laureata d. cum 
paludamento. 

Av. FORT RED (in hasi) PM TR P COS 
VI P P SPQR Fortuna s. sedens cum te-
mone et cornu copiae. — Coh. 93. —• Eo
rumdem annorum. —2. 

140. IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG 
GER DAC PARTHICO protome laureata 
cum paludamento d. 

Av, Eadem aversa. — Coh. n. h. — 869 
u. c, 116 p. Chr. — 1. 

141. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M T R 
P COS VI P P protome laureata d. 

AV. PAX V'n basi) S-P-Q-R- OPTIMO. 
PRINCÍPÍ Pax s. stans sinistra mami 
cornu copiae tenens, dextra face ardente 
spolioram cumulum incendens.— Coh. 108. 
diff. 885-870 u. c, 112—117 p. 
Chr. — 1. 
Apud Coh. in adversa deesí PP 

142 Eadem adversae epigraphe, protome laureata d. 
cum paludamento. 

Av. S-P-Q-R OPTIMO PRINCIPI ty
pus ut sub. nro. 124. — Coh. 220. — 
Eorumdem annorum. — 2. 

143. Eadem adversa. 
Av. Eadem- epigraphe, typus ut sub nro. 

121.— Cob. 228. -r- Eorumdem anno
rum — 3. 

144. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 125 

— Coh. n. h. — Eorumdem annorum.—1. 
145 Eadem adversa. 

Av, Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 127. 
— Coh. 232. — Eorumdem annorum. —4. 

146. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, tria signa militariat 

quorutn sinistrum corona, médium aquira, 
dextrnm. manu terminatur. — Coh. 274. — 
Eorumdem annorum. — 1. 

147. Eadem adversa. • 
Av. VIA TRAIANA (in basi) S-P-Q.R. 

OPTIMO PRINQÍPI mulier s. humi j 
sedens et respiciens dextra manu rotam : 
octo radiorum tenet genu dextro impositam 
sinistra, quae scopulo innititür, ramum. — 
Coh. 290?, — Eorumdem annorum. — 1 

H a d r i a n u s . 

148. IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT 
AVG GER DAC protome laureata d. cum 
paludamento et thorace. 

Av. CONCORD (in basi) PARTHICO 
DIVí TRAIAN AVG F PM TR P 
COS P P Concordia s. sedens cum patera. 
— Coh. 112. — 870 u. c, 117 p. Chr 

•' ~ 2-
149. Eadem adversa. 

Av. PÍETAS (in area) PARTH1C DIVI 
TRAIAN AVG F PM TR P COS 
p p Pietas s. stans, dextrato elevans. — 
Coh. n. h. — Eiusdem anni. — 1. 

150. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG protome laureata d. 

Av. CONCORD (in bari) P M T R P 
COS DES III typus ut sub nro 148. 
— Coh. 115. — 871 u. C, 118 p. Chr. — 1. 

151. Eadem adversa. 

Av. PAX (in basi) PM T R P COS DES 
II Pax s. stans cum ramo et cornu co-

' piae. - Coh. n. h. — 870 u. c, 117 p. 
Chr — 1. 

152. Eadem adversa. 
Av. PAX (in basi) PM TR P COS II, 

idem typus. r - Coh. 340. —871 u. c, 
18 p. Chr. - 4. 

Sequentes eius numi omnes ab anno 
872-891 u. c, 119-138 p. Chr. sünt 
signati. 

153. HADRIANVS AVG COS III P P protome 
nuda d. cum paludamento. 

Av. ADVENTVS AVG Imperátor togatus 
d̂  stans. dextram jungifc cum Eoma ga-
leata et militari cultu s. stante et si
nistra manu hastam tenente. — Coh. 67. 
— 1. 

154. Eadem epigraphe, caput nudum d. 
Av. AEGYPTOS Aegyplus s .^^ i i se

dens sinistro cubito corbi fructibus plenae 
innixa, dextra manu sistrum sustinens, pro 
pedibus eius Ibis d. stans. — Coh. 70. — 1. 

155. Eadem epigraphe caput laureatum d. 

-A 
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Av. AEQVITAS A VG Aequitas s. stans 
cum biiance et cornu copiae. — Coh. 
n. h. - 1. 

Coh. 78 in adversa caput nudum in av. pro cor
nu copiae hastam describit. 

156. Eadem adversae epigraphe, caput nudum d. 
Av. AFRICA Africa capite elephanti exuviis 

tecto s. humi sedens, sinistra scopu^o in
nixa cornu copiae, dextra porrecta scor-
pium tenet, pro pedibus eius corbis fruc-
tibus plena. — Coh. 87. — 1. 

157. Eadem adversa. 
Av. ANNONA AVG modius cum qua-

tuor spicis et papavere uao. — Coh. 93. 
— 1. 

158. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, modius cum qninque 

spicis. — Coh. 93. diff. — 1. 

159. HADRIANVS AVGVSTVS caput nudum d. 
. Av. CLEMENTIA AVG COS III P P 

Clementia s. stans cum patera et hasta.— 
Coh. 101. — 1. 

160. HADRIANVS AVGVSTVS protome nuda 
cum paludamento d. 

Av. Eadem aversa, — Coh. 104. — 1. 
161. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 

AVG protome laureata d. cum paludamento. 
Av. CLEM (in basi) PM T R P COS III 

Clementia s. stans ad aram ignitam cum 
patera et sceptro. — Coh. 107. — 1. 

! 162. Eadem adversae epigraphe, protome laureata d. 
Av. CONCORD (in basi) PM T R P 

COS III Concordia s. sedens cum patera, 
sub sella eius cornu copiae, pone sigillum 
Spei. — Coh. 116.— 2. . 
In altero exemplari cornu copiae deest. 

163. HADRIANVS AVGVSTVS P P caput lau-
reatum d. 

Av. COS III Pallas galeata clipeo innixa 
d. stans cum hasta.— Coh. 119. — 1. 

164. HADRIANVS AVGVSTVS idem caput. 
Av. COS III Neptunus d. stans sinistro 

pede prorae imposito cum tridente et acro-
stolio. — Coh. 124. ~ 1. ' 

165. Idem numus, nisi quod Neptunus pro acrostolio 
delphinum tenet. — Coh. 125. — 1. 

166. Eadem 'adversa. 
Av. COS III Concordia cum patera s. sedens 

sinistro eubito sigillo Spei innixa. — Coh. 
131. —4. 

167. Eadem adversa. 
Av. COS III Hercules nudus d. thóraei in-

» t - ^ 

' ; — — r : . V . ' • : — — — ?% 

sidens cum clava clipeo imposita et dua-i 
bus sagittís, poneclipeum scutum obloguni 
piominet. — Coh. 134.— 1. 

168. Eadem adversa. 
Av. COS III Hercules nudus d. thoraci in-

sidens cum clava clipeo imposita et Victo-
riola, pone clipeum scutum oblongum pro-
minet. — Coh. 135. — 1. 

169. Eadem adversa. 
Av. COS III Genius s. ad aram ignitam 

stans cum patera et corau copiae. — Coh. 
137. — 1. 

170. Eadem adversa. 
Av. COS III Koma galeata et militari cul-

tu s. stans cum Victoriola et hasta. — 
Coh. 143. — 1. 

171. Eadem adversa. 
Av. COS III Virtus sinistro pede galeae 

imposito galeata d. slaus cum hasta et 
parazonio. — Coh. 144. — 3. 

172. Eadem adversa. 
Av. COS III mulier (Hilaritas?) seminuda 

d. stans laeva manu palmam oblongam 
tenet dextra manu caput tangit. — Coh 
147 ? — 1. 

173. Eadem adversa. 
Av. COS III Victoria s. Sedens cum coro-

naet pálma, in basi glóbus. — Coh. 150 — 1. 
174. HADRIANVS AVGVSTVS P-P- caput 

laureatum d. 
Av. Eadem adversa sine globo. — Coh. 150 

diff. - 4 . 
175. HADRIANVS AVGVSTVS idem caput. 

Av. COS III Libertás s. stans cum pileo 
et sceptro.—Coh. 153. — 3 . 

176. Eadem adversa. 
Av. COS III Abundatia s. sedens cum pa

pavere et cornu copiae, pro pedibus eius 
modius cum sp'cis. — Coh. 156. — 3. 

177. HADRIANVS AVGVSTVS F P caput lau
reatum d. v 

Av. Eadem aversa. — Coh. 157. — 3. 
178. HADRIANVS AVGVSTVS idem caput. 

Av. COS III Abundanüá dextro pede modio 
imposito s. stans cum acrostolio et cornu 
copiae. — Coh. 158. — 2. 

179. Eadem adversa. 
Av. COS III Spes s. gradiens florem tenens 

et stolám elevans. — Coh. 162. — 2. 
180. Eadem adversa. 

Av. COS III Pudicitia velata s. stans.— 
; •'".-: Coh. 164. —.3. \ • ;-v" a 
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181. Eadem adversa. 
Av. COS III Pudicitia velata s. 

Coh. 165. - 1, 
182. HADRIANVS AVGVSTVS PP caput lau

reatum d 
Av. Eadem aversa. — Coh. 167. — 1. 

183. HADRIANVS AVGVSTVS caput nudum d. 
Av. COS III P P (in basi) FELICITAS 

AVG Felieitas s sedens cum caduceo et 
cornu copiae. — Coh. 222 diff. — 1. 
doh. COS III PP itt epigraphe ciraüari refert. 

184. HADRIANVS AVG COS III P P caput 
laureatum d. 

Av. FELICLTAS-P.R Felieitas s. stans 
cum olivae ramo et coruu copiae. — Coh. 
224. — 1. 

185. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG protome laureata d. 

Av. FEL P R (in basi) PM T R P COS III 
Felieitas s. sedens cum caduceo et cornu 
copiae. — Coh. 225. — 1. 

186. HADRIANVS AVG COS III P P caput 
nudum d. 

Av. FIDES PVBLICA Fides d. stans cum 
duabus spicis et canistrofructibuspleno.— 
Coh. 235. — 1. 

187. Eadem epigraphe, caput laureatum d. 
Av. FORTVNAE REDVCI Fortuna s-

sedens cum temone et cornu copiae. —. 
Coh. 244, diff. - 1. 

188. HADRIAVS AV caput laureatum d. 
Av. FORT RED (in basi) COS III idem 

typus. - Coh. 247. - 1. 
189. HADRIANVS AVGVSTVS F P protome 

laureata cum paluda mentő d. 
Av. Eadem aversa, sed temo globo est im-

positus. — Coh. 248. — 1. 
190. HADRIANVS AVGVSTVS caput nudum s. 

Av. FORT RED (in basi) COS Ili P P 
idem typus. — Coh. 249, diff. — 1 

Coh. in adversa caput laureatum d. habét. 
191. HADRIANVS AVG COS III P P caput 

nudum d. 
Av. ITÁLIA I t al i a velata s. stans cum 

sceptro et cornu copiae. — Coh. 286. — 1. 
192. IMP CAES TRAIAN HADRIANVS 

AVG protome laureata d. cum paludamento. 
Av. LIB PVB (in basi) PM TR P COS 

III Libertás s. sedens cum lauri ramo et 
sceptro. — Coh. 317. — 2. 

193. Eadem epigraphe, caput laureatum d. 
AV. Eadem aversa.— Coh. 318. — 2, 

Muz. Évk VI. k8t. 

194. Eadem adversa. 
AV. LIB PVB (m area) PM T R P COS 

III Libertás s. stans cum pileo et sceptro. 
— Coh. 320. — 1. 

195. HADRIANVS AVG COS H I P P caput 
nudum d. 

Av. MONETA AVGMoneta s. stans cum 
bilance et cornu copiae. — Coh. 324.-2. 

196. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG protome lanreata d. 

Av. PM TR P COS III Mars galeatus d. 
gradiens cum hasta et tropaeo. — Coh. 
369.-- 2. 

197. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Genius nudus s. stans 

ad aram igaitam cum patera et cornu co
piae. — Coh. 382. — 1 

198. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Roma galeata s. tho-

raci insidens cum Victoriola et hasta. —* 
Coh. 386. - 1. 

199. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Roma galeata s. tho-

raci insidens cum Victoriola et hasta, po-
ne clipeus. — Coh. 389„ diff. — 4. 
Deest scilicet galea. 

200. Eadem adversae epigraphe, protome laureata 
cum paludamento d. 

Av. Eadem epigraphe, Oceanus s. humi se
dens sinistra manu cancro marino inain 
caput füleit, dextra ancoram teuet. — 
Coh. 394. — 1. 

201. Eadem adversae epigraphe, protome laureata <!. 
AV. Eadem epigraphe, Aeternitas adver a 

stans, s. spectans cum capitibus Solis et 
Lunae. -•- Coh. 396. — 1. 

202. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pietas velata adversa 

stans s. spectans et ambas manus eleve ns 
— Coh. 397. — 2. 

203. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Pietas velata d. stans 

ambas manus elevans. — Coh. 398. — 1. 
204. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe, Aeqpitas s. stans cmn 
bilance et cornu copiae. — Coh. 402. —2. 

205. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Victoria cum tropaeo 

d. volans. — Coh. 411. - 2. 
206. Eadem adversa. 

AV. Eadem epigraphe, Par s. síans cum oli
vae ramo et sceptro. — Coh. 417. — 2. 

5. á 
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207. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe, Felicitas sive Pax s. 
stans cum caduceo et cornu copiae, — 
Coh. 418. — 2. 

208. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Libertás (?) s. sedens 

cum Victoriola globo insistente et ramo.™ 
Coh. 421. — 1. 

209. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Concordia s. sedens cum 

patera. — Coh. 423 — 1. 
210. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe, Salus s. sedens ex 
patera pascens serpentem circa aram in-
volutu'm. — Coh. 425. — 1. 

211. Eadem adversa. 

Av. Eadem epigraphe, Spes s. gradiens flo 
rem tenens et stolam elevans. — Coh. 
427. — 1. 

212. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Fortuna columnae 

innixa s. stans cum temone et cornu co
piae. — Coh. 428. — 3. 

213. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG protome laureata s. 

Av. Eadem aversa. — Coh. n. h. — 1. 
214. Eadem epigraphe, protome laureata d. 

Av. PM T R P COS III Hadrianus milita-
ri cultu s. stans cum temone globo im-
posito et hasta inversa. — Coh. 430. —1 

215. Eadem adversa. 
*Av. Eadem epigraphe, navis s. navigans. 

— Coh. 435. — 1. 

216. HADRIANVS AVG COS III P P caput 
nudum d. 

Av. RESTITVTORI GALLIAE Impe
rátor togatus d. stans Galliam in genu 
prolapsam erigit. — Coh. 452. — 1. 

217. HADRIANVS AVGVSTVS protome nudad, 
Av. ROMA FÉLIX COS III P P Ko

ma galeata s". in sella curuli sedens cum 
lauri ramo et sceptro. — Coh. 4G5. — 1, 

218. HADRIANVS AVG COS III P P caput 
laureatüm d. 

Av. ROMVLO CONDITORI Eomulus 
cum hasta et tropaeo d. gradiens. — Coh. 
469. — 1. 

219. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG caput laureatüm d. ; 

Av. SAL AVG (in basi) PM TR P COS 
fc _ _ _ 
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III typus ut sub nro. 210. — Coh. 474, 
diff. — 4. 
Apud Coh. SAL AVG in area est. 

220. Eadem epigraphe, protome laureata d. cum j 
paludamento (in altero exemplari cum thoraoe) j 

Av. Eadem aversa. — Coh. 475, diff. — 2 
Et hunc ita desmbit Coh. ut SAL AVG in area 

legatur. 

221. HADRIANVS AVG COS III P P caput 
nudum d. 

Av. SALVS AVG Salus d. stans pascens 
serpentem circum aram involutum. — Coh. 
479. — 1. 

222. IMP CAESAR TR DRIANVS AVG 
protome laureata d. 

Av. SALVS AVG (in basi) PM T R P 
COS III typus ut sub nro 2i0. — Coh. 
486. — 1. 

223. HADRIANVS AVG COS III P P caput 
laureatüm d. 

Av. VICTORIA AVG Victoria d. stans 
cum lauri ramo. — Coh. 509. — 1. 

224. IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG 
DIVI TRA protome laureata d. 

Av PARTH F DIVI NER N PM 
TR P • • • • et in basi PAX Pax s. stans 
cum olivae ramo et cornu copiae. — Coh. 
337. — 870 u. c, 117 p. Chr. — 1. 

225 IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG protome laureata. d. 

Av. IVSTÍTIA O'n basi) PM TR P COS 
II Justitia s. sedens cum patera.— Coh 
298. — 871 u. c, 118 p. Chr. — 1. 

S a t o i n a . 

226. SABINA AVGVSTA HADR1ANI AVG 
P P protnme diadeamata d. 

Av. CONCORDIA AVG Concordia s. 
sedens cum patera, brachio sinistro sigil 
lo Spei basi impositae innixa, sub sella 
cornu copiae. — Coh. 4. — 4. 

227. SABINA AVGVSTA protome diademata d. 
Av. VENERÍ GENETRICI Venus d. stans 

pallam super humero elevans et pomum 
tenens.—Coh. 24? — 1. 
.Apud Coh. prohabiliter eratum est in designati-

one dextrae et laevae manus. 

.A.ntoi i±mis J P i u s . 

228. IMP CAES TAEL HADRI ANTONINVS 
AVG PIVS caput nudum d. 

. _ : , : -_ _—. _- ___ ^-M' 
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| Av. P O N T MAX TR P O T COS mulier 
j d. stans cam sagitta et arcú. — Coh. n. h., 

224, diff. — 891 u. c, 138 p. Chr. — 1. 
In adv. epigraphe se. apud Coh. deest T et 

HADRI, in av. typo manus dextra et laeva 
permutatae sünt. 

| 229. IMP T AEL CAES ANTONÍNVS idem 
| caput. 

Av. TRIB P O T COS Concordia columel-
lae innixa s. stans cum patera et duplici 
cornu copiae. ~#- Coh. 258. — Ejusdem 
anni — 1. 

230. I M P T AEL CAES HADRI ANTONÍNVS 
idem caput. 

Av. AVG PIVS P M TR P COS DES 
II Pax sive Felicitas s. stans cum cadu-

. ceo et cornu copiae. — Coh. 16 diff. — 
892 u. c, 139 p. Chr.— 1. 
Apud Coh. in adv. CAES deest. 

231. Eadem adversa. 
Av. AVG PIVS P M T R P COS IIduae 

manus junctae caduceum tenentes. — Coh. 
26. diff. — Eiusdem aoni. — l. 
Etiam in hoc apud Coh. in adv. CAES deest. 

232. ANTONÍNVS AVG PIVS P P caput nu-
dum d. 

Av. TR P O T COS II modius cum dua-
bus spicis et papa vére. — Coh. 267. — 
Eiusdem anni. — 1. • • .-

233 ANTONÍNVS AVG PiVS P P caput laure-
atum d. 

Áv. Eadem epigraphe, Eortuna s. stans cum 
temone et cornu copiae. — Coh. 275. — 
Eiusdem anni. — 2. 

234. AMTONINVS AVG PIVS P P T R PCOS 
III caput laureatum d. 

Av. AEQVITAS AVG Aequitas s. stans 
cum bilance et sceptro. — Coh. 4. — 
893—896 u. c, 140-143 p. Chr. — 1. 

235. Eadem adversa. 
Av. CLEMENTIA AVG Clementia s. 

stans cum patera et sceptro.—Coh. 36. 
-~ Eorumdem annorum — 2. 

236. Eadem adversa. 
AV. IMPERÁTOR II Victoria s. stans 

cum corona et pálma. — Coh. 163. — 
Eorumdem annorum. — 1. 

237. Eadem adversa. 
Av. PROVIDENTIAE DEORVM fűi

men alatum.— Coh 232. — Eorumdem 
annorum. — 1. 

_____ ^ 
238. Eadem adversa. 

Av, TRANQVILLITAS AVG Tranquil-
litas turrita adversa stans d. spectans 
cum temone et duabus spicis. — Coh 
252. — Eorumdem annorum. — 1. 

239. Eadem epigraphe, protome laureata d. cum pa 
ludamento. 

Av VIRTVS AVG Virtus galeata s. stans 
cum hasta inversa et parazonio. — Coh. 
351. — Eorumdem annorum. — 1. 

240. ANTONÍNVS AVG PIVS P P caput lau
reatum d. 

Av. COS Ili DES Ilii Koma galeata mi-
litari cultu s. stans. cum hasta inversa 
et parazonio. —- Coli. 55. — 897 u. c, 
144 p. Chr. — 1. 

24 í. Eadem adversa. 
Av. LIB HU (in basi) T R P O T COS 

HII Liberalitas s. stans cum tessera et 
cornu copiae. — Coh. 192. — 898 u. c, 
145 p. Chr. - 1. 

242. Eadem adversa. 
Av. COS IÍIÍ, typus nfc sub nro. 235. 

— Coh.. 74. — post 898 u. c, 145 p. 
Chr. — Jí. 

243. Eadem adversa. 
Av. COS IIII duae manus junctae caduce

um cum duabus spicis tenentes. — Coli. 
135. —post 898 u. c, 14.5 p. Chr.—3. 

244. Eadem adversa. 
Av. COS HU fűimen in throiio. Coh.136. 

Eiusdem temporis. — 1. 
245. Eadem adversa. 

Av. COS Ilii mulier diademata s. stans 
cum ramo et oaduceo. — Coh. n. h.. — 
Eiusdem temporis. — 1. 

Hic numus in inventario musei nostri apparet 
sub nro. XVII, 130. 

246. ANTONÍNVS AVG PIVS P P TR P XI 
caput laureatum d. 

Av. COS IIII Salus cum patera et temone 
globo' imposito s. stans serpentem pascens 
circa aram ínvolutum. — Coh. 106.— 
901 u. .e.,,148 p. Chr.—j. 

247. Eadem adversa. 
Av. COS IIII Abundantia s. stans cum dua

bus spicis et ancora, pro -pedibus eius mo 
dius spicis plenus. — Coh. 108. — Eius
dem anni. — 3. 

248. Eadem adversa. 
Av. COS IIII Imperátor s. stans et sacrificans 

ad tripodem. — Coh. 122. - Eiusdem an-. ! 
ni. — 1. | 

* ti 
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249. ANTONINVS AVG PIVS P P T R PXII 
protome laureata d. cum paludamento et tho-
race. 

Av> COS IIII Aequitas s. stans cum bilan-
ce et cornu copiae. — Coh. 77 est aureus. 
— 902 u, c. 149 p. Chr. — 1. 

250. Eadem epigraphe, caput laureatum d. 
Av. COS IIII, typus ut sub nro. 247. — 

Coh. 179. — Eiusdem anni. — 3. 
251. Eadem adversa. 

Av. ut sub nro. 248. — Coh. 123. — Eius
dem anni. — 1. 

252 ANTONINVS AVG PIVS P P T R P XIII 
caput laureatum d. 

Av. COS IIII Felicitas sive Pax s. stans 
cum caduceo et cornu copiae. — Coh. 86. 
— 903 u. c.,150 p. Chr. — 1. 

253. Eadem adversa. 
Av. COS IIII, typus ut sub nro, 233. — 

Coh 96. diff. — Eiusdem anni. — 3. 
Glóbus se. in nostro deest. 

254. ANTONINVS AVG PIVS P P T R P XIIU 
caput laureatum d. 

Av. ut sub nro 252. - Coh. 87. — 904 u. e 
151 p. Chr. - 1 . 

255. ANTONINVS AVG PIVS P P T R P XV 
caput laureatum d. 

Av. COS IIII Fortuna d. stans cum temo-
ne globo imposito et cornu copiae. — Coh. 
99. - 905 u. c, 152 p. Chr. - 1. 

256. IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS 
AVG PIVS P P caput laureatum d. 

Av. T R A N Q (inbasi) T R P O T XVCOS 
OH Tranquillitas d. stans cum temone 
et duabus spicis. — Coh. 254. — Eiusdem 
anni. — 1. 

257. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI 
caput laureatum d. 

Av. COS IIII Abundantia s. stans cum dua
bus spicis et modio puppi imposito — 
Coh. 114.—906 u. c, 153 p. Chr .~Í . 

258 Eadem adversa. 
Av. LIBERALITAS VII COS IIII Impe

rátor s. stans cum tessera et libro — Coh. 
183 díff. — Eiusdem anni. — 1. 
Hic numus se. amid Coh. tantum cum TE P XV 

etTRPXVIIinrenitur. 

259. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XII caput laureatum d. 

Av. COS IIII typus ut sub nro 255. — 
Coh. 101. — 907 u. c„ 154 p. Chr. — 1. 
Numus, uti videtur, recusus; 

o^~ 

260. Eadem adversa. 
Av. COS IIII typus ut sub nro. 257. -

Coh. 115. — Eiusdem anni. — 2. 
261. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 

XVIII caput laureatum d. 
Av. COS IIII Vesta s. stans cum patera 

et Palladio, pro pedibus eius ara ignita 
— Coh. 65. — 908 u. c, 155 p. Chr. — 1. 

262. ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II 
caput laureatum d. 

Av. T R P O T XIX COS IIII typus ut 
sub nro. 255. — Coh. 320. — 909 u. 
c, 157.p. Chr. — 1. 

263. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XXIII caput laureatum d. 

Av. FELIG SAEC COS IIII Felicitas 
columellae innixa s. stans cum caduceo 
— Coh. 143. —• 913 u. c, 160 p, Ch . 

• — 1 , 

264. Eadem adversa. 
Av. PACI AVG COS IIII Pax s. stans 

cu'i> olivae ramo et sceptro. — Coh. 202. 
— Eiusdem anni. — 2. 

265. D 1 W S ANTONINVS caput nudum d. 
Av. CONSECRATIO rogus.- Coh. 45. 

post obitum eius signati, ita ut sequentfs. 
— 2. 

266. Eadem adversa. 
Av. CONSECRATIO aquila expansist :i 

stans et s, spectans. — Coh. 46 —2. 
267. Eadem adversa. 

Av. CONSECRATIO aquila expansisalü 
s. spectans arae ornatae rasistens.—Co'i. 
47. - 3. 

A - n t o n i n x i s I P i u s c u m M a r c o AXL-
r e l i o -

268. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS 
XIII caput laureatum d. 

Av. AVRELIVS CAESAR AVG PII F 
COS caput iuvenile nudum d. — Coh. 
12. — 893 u. c. 140 p. Chr.— 3. 

269. Eadem epigraphe, caput nudum d. 
Av. Eadem epigiaphe, protome juvenilis d. 

cum paludamento. -Coh. 13. — Eiusdiai 
aoni. — 4. 

270. Eadem epigraphe, caput laureatum d. 
Av. Eadem aversa. — Coh. 13 — Eiusdem 

anni. --- 2. 
271. Eadem epigraphe, caput nudum d. 

Av. Eadem epigraphe, protome juveni'is 
, Á 



nuda s. cum paludameato. — Coh. n. h. 
— Eiusdem anni. — 1. 

JJ'a.u.stin.a, S e n i ö r . 

272. DÍVA FAVSTINA protome eius d. 
Av. AED DIVFAVSTINAE teinplum sex 

columnarum in cuius medio statua Fau-
stinae sedentis, ante duas columnas extre-
mas singulae statuae cum hastis, iu area 
fastigii figuráé indistinctae, superne in 
medio quadriga in duabus cornubus sta
tuae. — Coh. 1. — 1. 

273. Eadem adversa. 
Av. AETERNITAS Aeternilas velata s. 

stans cum globo et temone. — Coh. 5, 
diff. — 1. 
Pro globo se. apud Coh. patera memoiatur. 

274 Eadem adversa. 
Av. AETERNITAS Aetemitas velata s. 

stans dextram levans et laeva sceptrum 
tenens. — Coh. 10. — 4, 

275. Eadem adversa. 
Av. AETERNITAS Aetemitas s. stans, 

dextra globum tenens, sinistra velum ca-
pitis elevans. — Coh. 14. — 2. 

276. DÍVA AVG FAVSTINA protome eius d. 
Av. AETERNITAS Aetemitas d. stans, 

dextra velum eapitis ordinans, sinistra 
sceptrum tenens. — Coh. 16. — 1. 

277. DÍVA FAVSTINA protome eius d. 
Av. AVGVSTA Ceres d. stans cum scep-

tro et spica. — Coh. 27. — 4. 
278. Eadem adversa. 

AV. AVGVSTA Ceres s. stans cum dua
bus spicis et face ardente. — Coh. 28. 
— 4. 

279. Eadem adversa. 
Av. AVGVSTA mulier velata s. stans, 

dextra sceptrum tenens, sinistra iniferiorem 
pallae laciniam sustinens.— Coh. n. h.—1. 
Coh. 49. non facit sceptri mentionom. 

280. Eadem adversa. 
Av. AVGVSTA Ceres s. stans, dextram 

levans, sinistra facem ardentem tenens.— 
Coh. 32. — 1. 

281. Eadem adversa. 
Av. AVGVSTA Venus clipeo (vei potius 

speculo^ innixa s. stans et pomum tenens. 
— Coh. 46. — 2. 

282. Eadem adversa, 
Av. AVGVSTA thronus cum sceptro trans-

versali et diademate. — Coh. 52. — 1. 
Muz. Bvk. VI. köt. 
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283. Eadem adversa. 

Av. CERES Ceres velata s. stans cum dua
bus spicis et face ardente. — Coh 57.—1. 

284. DÍVA AVG FAVSTINA protome eius d. 
Av. CONCORDIAE Antoninus sinistra 

inanu librum tenens d. stans dextram jun-
git cum Faustina velata ex adversum stan-
te et sceptrum tenente. — Coh. — 1. 

285.' DÍVA FAVSTINA eadem protome. 
Av. CONSEGRATIO pavo d. gradiens et 

respiciens. — Coh. 72. — 1. 
286. Eadem adversa. 

Av. IVNO Juno velata s. stans cum pa
tera et sceptro. — Coh. 86. — 1. 

287. DÍVA AVG FAVSTINA protome eius d. 
Av. PIETAS AVG Píetas velata s. stans 

ad aram omatam et ignitam thure sa-
erificans et thuribulum tenens. — Coh. 
96. — 1. 

288. DÍVA FAVSTINA eadem protome. 
Av. VESTA Vesta velata s. stans cnm 

Palladio et sceptro. — Coh. 114. — 1. 

M a r c u s . A u r é l i u s . 

289. AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS 
caput juvenile nudum d. 

Av. PIETAS AVG secespita, aspergillum 
urceolus, lituus etsimpulum. •— Coh. 151. 
— 893—896 u. 6., 140—143 p. Chr„ —3. 

290. AVRELIVS CAESAR AVG PII F caput 
juvenile, pubescens, nudum d. 

Av. COS II Marcus Aurelius s. stans cum 
olivae ramo et cornu copiae. —Coh. 40.— 
898-899 u. c , 145—146 p. Chr, — 3. 

291. Eadem adversa. 
Av. T R P O T II COS II Pairas galeata 

d. stans hastam inversam tenens et clipeo 
innixa. — Coh. 207. — 901 u. c, 148 p. 
Chr. — 1. 

292. M AVRELIVS CAESAR AVG PII F ca
put pubescens, nudum d. 

Av. CLEM (in basi) TR P O T 111 COS . 
II Clementia s. stans pateram tenens et 
imaui paliam elevans. — Coh. n. h. — 
902 u. c, 149 p. Chr. — 1. 

293. AVRELIVS CAESAR AVG PII F idem 
caput. 

Av. T R P O T III COS II typus ut'sub 
nro. 291. — Coh. 212. — Eiusdem anni. 
— 2. 

56 ^ 
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294. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Provid^ntía columel-

lae innixa s. stans, ,/<£tra globum pro 
pedibus eius humj-'jlícentem monstrans, si-
nistra sceptrum tenens. '— Coh. 213. — 
Eiusdem anni. — 3. 

295. AVRELIVS CAESAR ANTONINI AVG 
PII FIL caput pubescens, nudum, d. 

Av. CLEM fia basi) T R P O T VI COS 
II typus ut sub nro. 292. — Goh. 8. — 
905 u. c, 152 p. Chr. — 1. 

296. AVRELIVS CAESAR AVG PII FIL caput 
nudum d. 

Av. TR P O T VIIII COS II Pallas gale-
ata s. stans, dextra noctuam tenens, sinis-
tra clipeo innititur, brachio siuistro hasta 
est applicita. — Coh. 234, — 908 u. c, 
155 p. Chr. — 1. 

297 S CAES ANTON AVG PII F idem 
caput. 

Av. T R P O T XII COS II Spes s. gradi-
diens cum flore et imám stolam sustinens, 
Coh. 252, diff. — 911. u. c, 158 p. Chr. 
._.. 1. 
Apud Coh. in adv. CAESAR legitur. 

298. IMP M AVREL ANTONÍNVS AVG idem 
caput. 

Av. PROV DEOR TR P XV COS Ili 
Providentia s. stans cum globo et cornu 
copiae. — Coh-. 181. — 914 u . c , 161 p. 
Chr. — 1. 

299. Eadem adversa. 
Av. COS III (in basi) CONCORD AVG 

TR P XVI Concordia s. sedens cum 
patera, sub seila cornu copiae. — Coh. 14. 
diff. — 915 u. c, 162 p. Chr.— 1. 
Coli. COS III in circularem epigraphen refert. 

300. Eadem adversa. 
Av. PROV DEOR TR P XVI COS III 

typus ut sub nro. 298. — Coh. 185. — 
Eiusdem anni. — 2. 

301. Eadem adversa. 
Av. COS III (in basi) CONCORD AVG 

TR P XVII typus ut sub nro. 299. — 
Coh. 15, diff. — 916 u. c, 163 p. Chr. 
— 1. 
Coh. COS III in circulari epigraphe refert. 

302. M ANTONÍNVS AVG IMP II protome 
laureata d. cum paludamento. 

Av. T R P XVIII COS III Pallas galeata 
s. stans dextra olivae ramum tenens, si-
nistra clipeo innixa, brachio sinistro hasta 

' ^ 
est applicita. — Coh. 280, diff. — 917 u. 
c, 164 p. Chr. - 1. 

Coh. in adv. protomen nudam habét. 
303. ANTONÍNVS AVG ARMENIACVS ca

put laureatum d. 

Av. P M TR P XIX IMP II COS III 
Abundantia s. stans frumentum ex cornu 
copiae in vas infundens. - Coh. 162.— 
918 u. c, 165 p. Chr. — 1. 

304. M ANTONÍNVS AVG ARMENIACVS 
idem caput. 

Av. P M TR P XIX IMP III COS III 
Abundantia inter modium et na vem s. stans 
cum duabus spicis et cornu copiae. .— 
Coh. 170. — Eiusdem anni. — 1. 

305. M ANTONÍNVS AVG ARM PARTH 
MAX idem caput. 

Av. PAX (in basi) TR P XX IMP IIII 
COS IIII Pax s. stans cum olivae ramo 
et cornu copiae. — Coh. 144. — 919 u. 
c , 166 p. Chr. — 3. 

306. M ANTONÍNVS AVG ARMENIACVS 
idem caput. 

Av. PAX AVG TR P XX COS III idem 
typus. — Coh. 146. — Eiusdem anni. — 1. 

307. Eadem adversa. 
Av. PIETAS AVG TR P XX COS III 

Pietas velata s. stans ad aram ignitam, 
thure sacrificans et thuribulum tenens.— 
Coh. 152. — Eiusdem anni. — 1. 

308 M ANTONÍNVS AVG ARM PARTH 
MAX caput laureatum d. 

Av. Eadem aversa. - Coh. 153. — Eiusdem 
anni. — 1. 

309. M ANTONÍNVS AVG ARMENIACVS 
idem caput. 

Av. P M TR P XX IMP IÍI COS III 
Roma galeata s. clipeo insidens cum Pal-
ladio et hasta. —» Coh. 173. — Eiusdem 

* anni. — 1. 
310. Eadem adversa.. 

Av. Eadem epigraphe, typus ut sub nro. 304. 
Coh. 174. — Eiusdem anni. — 1. 

311. M ANTONÍNVS AVG ARM PARTH 
MAX caput laureatum d. 

Av. TR P XX IMP IIII COS III Victo-
ria adversa stans d. spectans dextra pál
mám tenet, sinistra clipeum palmae affi-
git in quo legitur VIC PAR. — Coh. 287 
— Eiusdem anni. — 2. 

312. Eadem adversa. 
Av. TR P XXI-IMP IIII COS III Provi-
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dentia s. stans cum baculo, quo globum 
pro pedibus suis humi jacentem monstrat 
et sceptro. — Ooh. 290. — 920 u. c, 167 
p. Chr. - 4. 

313. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, Aequitas s. stans cum 

bilance et cornu copiae. — Coh. 291. •— 
Eiusdem anni — 3. 

314. Eadem adversa. 
Av. COS lil (in basi) FORT R E D T R P 

XXII IMPV Eortuna s. sedens cum te-
mone et cornu copiae. — Coh. 80, díff.— 
921 u. c, 168 p. Chr. —4. 
Coh. COS III in epigraphen circularem inserit. 

315. Eadem adversa. 
Av. TR P XXIMMPV COS III Aequitas 

s. sedens cum bilance et cornu "copiae. — 
Coh. 298. — Eiusdem anni. — 1. 

316. M ANTONINVS AVG TR P XXIII ca
put laureatum-d. 

Av. FELICITAS AVG COS III Felicitas 
s. stans cum caduceo et sceptro. — Coh. 
74. — 922 u. c, 169 p. Chr. — 1. 

317. Eadem adversa. 
Av. LIBERAL AVG V COS III Libe-

ralitas s. stans cum tessera et cornu co
piae. — Coh. 139. — Eiusdem anni. — 1. 

318. M ANTONINVS AVG T R P XX IIII ca
put laureatum d. 

Av. COS Ili Salus d. stans serpentem pascens 
circa dextrumbrachiuminvolutum. —Coh, 
52. — 923 u. c, 170 p. Chr. — 1. 

319. Eadem adversa, 

Av. VICT AVG COS III Victoria s. gra-
diens cum corona et pálma. — Co\. 350 
sec. Viczay.' — Eiusdem anni. — 1. 

320. Eadem adversa. 
Av. Eadem aversa3 nisi quod Victoria pro 

pálma tropaeum gestat. — Coh. 350. —• 
Eiusdem anni. — 1. 

32.1. M ANTONINVS AVG T R P XXVI caput 
1 Hiívpíirn in il 

AV. IMP VI COS III Mars galeatus d. 
stans cum hasta inversa et clipeo innixus. 
— Coh. 103. — 925 u. c.,. 172 p. Chr. 
— 1. 

322. M ANTONINVS AVG T R P XXVIII ca
put laureatum d. 

Av. IMP VI COS III "Victoria cum coro
na et pálma d. gradiens. — Coh. 95. — 
927 u. c, 174 p. Chr.— 1. 

323. Eadem adversa. 
Av. IMP VII COS III öermanus manibus 

ante se colligatis s. humi sedens ad tro
paeum. — Coh. 128.—Eiusdem anni.—1. 

324. M ANTONINVS AVG T R P XXIX caput 
laureatum d. 

Av. IMP VII COS III Mars galeatus, 
nudus cum hasta et tropaeo d. gradiens. — 
Coh. 118. — 928 u. c , 175 p. Chr. - 1 . 

325. Eadem adversa. 
Av. IMP VII COS III Koma galeata cum 

Victoriola et hasta s. stans. — Coh. 122. 
— Eiusdem anni. — 1. 

326. M ANTONINVS AVG GERM SARM ca
put laureatum d. 

. Av. DE GERM (in basi) T R P XXX IMP 
VIII COS III P P Garmani duo ca-
ptivi ad tropaeum sedentes. — Coh. 68. — 
929 u. c, 176 p. Chr. — 1. -

327. Eadem adversa. 
Av. TR P XXX IMP VIII COS III 

Pax s. stans cum caduceo et cornu copiae-
— Coh. 320. — Eiusdem anni. — 1. 

328. Eadem adversa. 

Av. DE GERM (in basi) TR P XXXI 
IMP VIII COS III P P strues armo-
morum. -—Coh. 67. — 930 u. c, 177 p. 
Chr. — 1. 

329. Eadem adversa. 
Av. PAX AVG (in basi) TR P XXXI-

IMP VIII COS III P P Pax s. stans 
cumulum spoliorum incendens et cornu 
copiae tenens. ~ Coh. 148. — Eiusdem 
anni. — 2. 

330. Eadem adversa. 

Av. TR P XXXI. IMP VIII COS III 
p p Salus cum patera et sceptro s. stans et ser 
pentem circa aram involutum pascens.—Coh. 
325. — Eiusdem anni. — 1. 

331. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, mulier s. stans cum 

globo et signo militari. — Coh. 326, aqui-
lam legionariam memorat, quae quidem 
in nostris exemplaribus, quamquam opti-
me conservatis> non apparet. — Eiusdem 
anni. — 3. 

332. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, 

et pálma s. gradiens, 
dem anni. — 2. 

Victoria cum corona 
--Coh. 329. — Eius-. 

A 
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333. Eadem adversa. 
Av. Eadem epigraphe, typus út sub nro. 327. 

— Coh. 331. — Eiusdem anni. — 3. 
334. M AVREL ANTONINVS AVG caput lau

reatum d. 
AV. TR P XXXÍlí ÍMP X COS IIIP P 

Fortuna s. sedens cum temone et cornu 
copiae sub sella eius rofa quatuor radio-
orutn. - Coh. 342. ~ 932 u c, 179 p. 
Chr. ~~ 1. 

335. Eadem adversae epigraphe, protome laureata d. 
cum paludameuto et thorace. 

Av. T R P XXXIÍÍI.ÍMP X COS iíí P P 
. idem typus. - - Coh. 348. — 933 u. c.( 

180 p. Chr. - 1. 
336. D1VVS M ANTONINVS PIVS caput nu 

dum d. 
Av. CONSECRATIO aquila d. arae sertis 

ornatae insistens et respiciens. — Coh. 30 
— post obitum eius signatus. — 1. 

F a u s t i n a J u n i o r . 

337. FAVSTINA AVGVSTA protome nuda d. 
Av.AVGVSTl PII FIL Concordia s. stans 

cum patera et cornu copiae. — Coh. 8. — 1. 
338. Eadem adversa. 

Av. CERES Ceres s. cistae insidens cum 
duabus spicis et face, — Coh. 13. — 1. 

339. FAVSTINA AVG PII AVG FIL protome 
nuda d. 

Av. CONCORDIA Concordia sinistro cu-
bito cornu copiae innixa s. sedens cum 
flore, subtus glóbus. — Coh. 19, globum 
non memorat. — 1. 

340. FAVSTINA AVGVSTA protome nuda d. 
coma undulata. 

Av. FECVND AVGVSTAE Fecunditas 
stans inter duos infantes, alios duos bra-
chiis gestans. —Coh. 34. — 1. 

341. Eadem epigraphe, protome nuda á. coma un
dulata et margaritis ornafca. ' 

Av. FECVNDITAS Fecunditas d. stans 
cum sceptro et infante. — Coh. 35. — 5. 

342. Eadem epigraphe, protome nuda d. coma un
dulata. 

Av. IVNO Juno s. stant vélata, cum patera 
et sceptro, pro pedibus eius pavo. — Coh. 
43. i~ 2. 

343. Eadem epigraphe, protome nuda d. coma mar-

° Av. IVNONi REGINÁÉ idem typus. — 
Coh. 51. — 1. 

344. FAVSTÍNAE AVG PII AVG FIL proto
me nuda d. 

Av. LAÉTITIAE PVBLICAE Laetitia s. 
stans cum scörona (?) et sceptro. •— Cob. 
58. — 1. " 
In aofttjro exemplari pro corona aliquid fundae. 

simile apparet. 
345. Eadem adversa. 

Av. PVDICITIA Pudieitia velata s. stans 
dextram cum velő elevans, sinistra imám 
stolam attollens. — Cob. n. h. — 1. 

Coh. 67 tameii idem esse videtur epigraphe ad
versae nihilominua differt. 

346. .FAVSTINA AVGVSTA protome diade-
mata d. 

Av. SAECVLI FELICIT thronus in quo 
Cotnmodus et Antoninus geaiini infantes 
ludunt. — Coh. 70, — stellae in capitibus 
infantum in nostro exemplari desunt — 1. 

347. FAVSTÍNAE AVG PII AVG FIL protome 
nuda d. 

Av. VENVS Venus s, stans cum pomo 
et temone delphiuo imposito. — Coh. 
92. — 1. 

L u c i u s V e r u s . 

348. IMP CAES L AVREL VERVS AVG ca
put, laureatum d. 

Av. CONCORD AVG COS II Concor
dia cum patera s. sedens, sub sella eius 
cornu copiae. — Cob. 6, diff. — 914 u. 
c, 161 p. Chr. --, 1. 
Coh. caput nudum habét. 

349. IMP L AVREL VERVS AVG caput nu
dum d. 

Av. PROV DEOR TR P COS ÍI Pro 
videntia s. stans cum globo et coriu co

piae. — Coh. 33. — Eiusdem annL — 1. 
350. L VERVS AVG ARMENIACVS '•' caput 

laureatum d. 
Av. TR P V IMP ií COS II Roma ga-

leata dextro pede inflexo s. stans cum Vic-
toriola et tropaeo. — Coh. 62. — 9.18 u. 

. c, 165 p. Chr. — 1. 
351. L VERVS AVG ARM P A R T H M A X ca

put laureatum d. 
Av. PA.X (in basi)TR P VI IMP IIII 

COS II Pax s. staus cum olivae ramo 
et cornu copiae. — Coh. 25. — 919 u. c, 
116 p. Chr. — 2. 

352. Eadem adversa. 
Av. TR P'VL IMP III COS II Par-

thus sive Armenus manibus post tergum 
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353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

361. 

362. 

363 

364. 

365. 

religatis d. hámi sedens, ad pedes eius 
pharetra, arcus et arma indistineta; — 
Coh. 67. --• 919 u. c, 166 p. Cbr. — 2. 

Eadem adversa. 
' Av. TR P VII- IMP III1 COS III Ae-

quitas s. stans cum bílance et cornu co-
piae. Cob. 76. — 920 u. c, 167 p. 
Cbr. — 1. 

Eadem adversa. 
Av. TR PVí í í . IMPV COS ÍII Aequi-

tas s. sedens cum Irilance et cornu eo-
piae. — Cob. 85. — 921 u. c, 168 p. 
Chr. — í, 

DIVVS VERVS caput nudum d. 
Av. CONSECRATIO aquila d. stans et 

respiciens. Cob.. 15 — post obitum si-
guatus. — 1. 

Eadem adversa. 
AV. CONSECRATIO rogus. - Coh..16. 

.—- post obitum signatus. — 1. 
XjTtici l la-

LVCILLAE AVG ANTONINÍ AVG F 
protome nuda d. 

Av. CONCORDIA Concordia s. sedens 
cum patera. — Coh. 3, diff, — 1. 
In nostro exemplari neque Spei sigillum neque 

cornu copiae sub sella apparet. 
LVCILLA AVGVSTA protome nuda d. 

Av. CONCORDIA Concordia s. sedens, 
cum patera et cornu copiae. — Coh. 4. — 2. 

Eadem adversa. 
Av. LAETITIA Laetitia s. stans cum corona 

et temone. - - Coh. 16. — 1. 
LVCILLAE AVC .ANTONINÍ AVG F 
protome nuda d. 

, Av. PIETAS Pietas\s. stans ad aram 
ignitam dextram tolleris, et thuribulum te-
nens. — Coh. 18. — 1. 

Eadem adversa. , 
Av. VENVS Venus s. stans cum pomo et 

sceptro. — Coh. 27. —„1. . 
LVCILLA AVGVSTA protome nuda d. 

Av. VENVS VÍCTRÍX Venus s. stans 
cum Victoriola et clipeo. — Coh. 29. — 2. 

LVCILLAE AVG ANTON1NI AVG F pro
tome nuda d. 

Av. VESTA Vesta s. stans ad aram 
ignitam cum simpulo et Palladio. — Cob. 
30. — 1. 

Eadem adversa. 
Av. VOTA PVBLÍCA intra lanream. — 

Coh. 32. — J. 
C o m m o d u s . 

COMMODO CAES AVG FIL GERM 

SARM protome juvenilis nuda cum paluda-
mentő d. 

Av. HILARITAS Hilaritas s. stans cam 
pálma oblonga et cornu copiae. — Coh. 
76. — 928 u. c, 175 p. Chr. — 1. 

366. L AVREL COMMODVS AVG protome ju 
venilis laureata d. cum paludamento. 

Av. COS P P Boma galeata militari cultu 
s. stans cum Victoriola et hasta. — Coh. 
23.— 930 u. c, 177 p Chr. — 1, 

367.1MPL AVREL COMMODVS AVG GERM. 
SARM eadem protome. 

Av. TR P II COS P P Jupiter s. sedens 
cum Victoriola et hasta. — Coh. 243 diff. 
Eiusdem anni. — I. 

Coh. nudam protonlen describit in adversa. 
368. Eadem epigraphe, caput laureatum juvenile d. 

Av. Eadem epigraphe, Victoria s gradiens 
cum corona et pálma. — Coh. 244. — 
Eiusdem anni. — 1. 

'369. L AVREL COMMODVS AVG protome 
juvenilis, laureata d. cum paludamento. 

Av. TR p n i IMP 11 COS P P Salus 
s sedens cum ramo? ad pedes eius ser-
pens assurgít.— Coh. 253 diff. — 931 u. 
c , 178 p. Chr. — 1. 
In hoc exemplari neque papaver distinguitur. ne 

que ara apparet. 
370. Eadem adversa. 

Av. TR P V IMP III COS II P P Fortua-
s. sedens cum temone et cornu copiaeai 
sub sella roía — Coh. 264. — 933 a. e., 
180 p. Chr. — 1. 

371. M COMMODVS ANTONINVS AVG 
caput laureatum, leviter barbatum d. 

Av. T R P VI. IMPIIII COS Ili P P ' 
Pr ovidentia s. stans cum ferula et sceptro, 
pro pedibus eius glóbus. — Coh. 278. — 
934 u. c. 181 p. Chr. — 1. 

372. COMM-ANT VAG P BRIT caput laurea
tum d. 

Av. ROM (in basi) P M ' T R P X IMP 
VII COS IIÍÍ P P Roma galeata s.tbo-
raci inter galeam et cíipeum stanti insi-
dens cum Victoriola et cornu copiae. — 
Coh. 218. ~- 938 u. c, 185 p. Cbr. —1 

C r i s p i n a . 
373. CRISPINA AVGVSTA piotome nuda d. 

Av. CONCORDIA duae mamis junctae. 
— Coh. 4.— 1. 

374. Eadem adversa. 
Av. 1VNO J"n0 velata s. stans cum pate 

ra et sceptro, pro pedibus eius pavo. — 
Coh. 11. - 1. 

"^ 
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M t Z 0 IS E G. 
I I . 

A Ití-Zái-TóMti, tofttá l é f i i , Báidi és Mezö-Bályi tösorozat; 
természetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva. 

A. 
IRTA 

H E R M Á N O T T Ó . 

js év könyvek ötödik kötetében kiadott ta
nulmányomat a „ Mezőségről" a czimbe foglalt tósoro-
zatok és illetőleg vidékek beható tárgyalásával foly
tatom oly módon, hogy a madártani, speciális észle
letek jelen értekezésemben befejezésüket találják. . 

Az észleletek 1868-ban s az ichthyologiát il
letőleg 1869-ben történtek, a kirándulások központi 
állomása Mező-Záh falu volt, mely az 1863-beli 
generális térkép szerint 

a keleti hosszúság 41° 47' 40" 
az északi szélesség 46° 37' 00'" alatt fekszik.*) 
A vizsgált tér helységek szerint meghatározva 

következő : 
A tósorozat nyugoti ágán a legéjszakibb pont

tól Nagy-Czégtől délfelé haladva Kís-Czég, a két 
Sármás, Báld, Méhes; ezeken kivül a sorozattól el
térve a két Szovát, mely már a Szamos , folyammed
réhez tartozik; szintén eltérőleg Botháza, Tótháza, 
Berkenyes és Fráta (Magyar), mint a Maros folyam
medréhez tartozók. 

Méhesen alól a nyugoti tósorozat, végét érve, 
egyesül a keletivel, melynek megvizsgált, végpontja 
Mező-Sályi. A két egyesült ág hosszában, mint fővo
nalon esnek: Mező-Záh, Mező-Tóhát és Maros-Ludas, 
mely utóbbi ponton a fősorozat a Marosba szakadva 
végződik, E fősorozattól elágazólag M.-Záh és Tóhát 
közötti fekvéssel, Mező-Czikud is tartozik. ' 

*) Az V-dik kötetbea a Hódos vagy Szarvastó vonalról 
közreadott értekezésben a fekvés meghatározásába hiba csú
szott be, mely következőleg helyreigazítandó: Gyeké fekvése: 

41° 45' 55" k. h. 
46° 51' 24" é. sz. 

E tér is a legifjabb harmadkori alakzathoz tar
tozik; a pala (Trachyttuff) Báld környékén hatalma
sabb rétegben mutatkozik ; kövületeknek, vagy más 
földtani érdekesebb jelenségeknek semmi nyoma sem 
található, ha csak a kék agyagot, mely Mező Záh 
mellett a „Babák" alján hatalmas rétegekben látszik, 
nem vészük olyannak. 

Néhány közelebbről megvizsgált szakadás és 
talajmetszés következő rakodási viszonyt mutatott: a 
két — négy lábnyi vastagságú humus réteg után szürke 
tályog eíkerekitett, fehér, meszes (?) zárványokkal, ez 
után pedig mindég sárga fövény temérdek rétegben 
következik. , 

A laza rakodás azt hiszem kulcsa az értekezés 
első részében is emiitett és rajzban is közlött hal
mok alakulásának. 

A szakadások, a melyek alatt á halmok dom
borodnak, sok helyen még jelenleg is a meztelen fő-
venyréteget mutatják, melyről az eső folytonosan uj 
meg uj rétegeket szakit s a szakadás lejtfoka annyi
ra csökken, hogy az eleintén igen silány növényzet 
megerősödve, a viznek ellentáji s igy a futó talajt 
megköti. 

A szakadások és illetőleg halmok alakultának 
inditó oka az aránylag gyér és hirtelen esőzésben s 
a csapadékok gyors felszívásában keresendő. 

A tályog réteg, melynek vastagsága két és 
négy láb között ingadozik, mely sokhelyt a felszínen 
fekszik s mint legkötöttebb része a rétegzetnek, a dom-
borodásokat alakjukban fenntartja, a száradás befo
lyása alatt igen tetemesen megreped s utat nyit a 
csapadékok behatásának. E repedések kisebb átmé
rőjű hegyfokokon s az oldalakban, martokon a leg-
tefcemesebbeks a homokréteg kimosódását megengedik. 

m^- -A 
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j Az igy alá és kimosott rósz idővel a szó szoros ér

telmében halomra dől s a hegyfok vagy oldal tövé
nél halmokat alkot, melyeknek száma és alakja a 
talajrésznek esés közben történt felbomlásától függ. 

A következőkben megkisértem a halmok alaku
lását tüzetesebb magyarázat tárgyává tenni. 

Azok a halmok, a melyek hegyfokok öszveom-
lása folytán származtak mindég tökéletesebb és ren
desebb alakokat mutatnak azoknál, a melyek a he
gyek oldalán támadtak. Az omlások módját és alak
ját magyarázó két ábra (IV tábla 1, 2.), bővebb fel
világosítását adja a mondottaknak és még mondani 
valóknak. 

Fig 1. a betű alatt egy repedést mutat # hegy
fokon. A homok réteg a hegy felől x z irányban a 
repedés felé fog sülyedezni, az anyagréteg kötötten, 
boltozatosán íennmarad, míg y alatt elég üreg tá
mad, hogy a tályog is öszvedől; ugyan az fog tör
ténni s fokkal is. A leomló homokot a repedés két 
oldalán gyorsan eltávolítja az esővíz s idővel az ösz-
vedőlés tökéletesen bekövetkezik. Az öszveomlás köz
ben támadt elrepedésektől (r r) fog függni a halmok 
száma, nagysága és alakja is. 

Az oldalokon támadó repedéseknél az o részt 
gyorsan alámossák azok a vizek a melyek a 
repedés feletti részéről a hegynek gyülekezve beöm
lenek. Omlás helyett itt inkább lecsuszamodás kö
vetkezik bé, mely rendes, boglya vagy ezukorsüveg 
alakú halmok alkotására kevésbé alkalmas. A máso
dik számú rajz a mondottak bővebb illustrálására 
van szánva. 

Az oldalszakadások a dolog természeténél fog
va, miután a lejtőn gyülekező viz működik bennök, 
sokkal gyakoriabbak a hegyfokon alakultaknál. 

E halmok a geotectonicus tünetekhez s a tör
ténelmi kor földtani formatioi közzé tartoznak. Az 
utóbbi nézetben megerősít az a körülmény, mely sze
rint a Felső és Alsó-Szovát falvak melletti halmok, 
melyek a fok és • oldal repedés combinátiójából ered
tek, a növényzetet még nélkülözik s úgyannyira új
koriaknak látszanak, hogy tudakozódásra serkentet
tek. A tudakozódás eredménye az lett, hogy a falu 
legöregebb, 94 éves embere határozottan azt állitá, 
miszerint nagyapja gyakran elbeszélte a hegy öszve-
omlását, a melynek következtében az egész falu meg
rázkódott. 

A halmokhoz kötött monda azt állítja, hogy ezek 
a halmok szénakazlak voltak, a törökök pedig igazta
lanul reájok tévén kezöket, a kazlak halmokká vál-

I toztak. 
Hagyomány és monda mindenesetre meglehető

sen találnak az időre nézve. 
Egy más, szintén geotectonicus jelenségét e 

talajnak a nagy vízmosások mutatják, melyek hol a 
lankásabb hegyoldalokon, hol a völgyek talpán ész
lelhetők. 

Származásra és alakra nézve tökéletesen megfe
lelnek a Kohl J. G. által déli Oroszországban ész
lelt vízmosásokhoz, a melyek ott „Eütvina" név 
alatt ismeretesek. * 

Cotta Bernát ezt az alakulást szintén a legifjabb 
geológiai formatiok közzé sorolja, arra utalván, 

&&.- - _ - . . , 

hogy ily völgyalakulás a folytonos vagy idökénti 
vízesések retrográd hatása alatt történik. E retrográd 
hatás legnagyobbszerü magyarázója a Niagara zuha
tag, mely egykoron Queenstown melleit zúgott alá, de 
esése párkányát folytonosan lemosogatva, lassanként 
mind inkább hátrált, ugy hogy az általa kimosott 
völgy jelenleg 7 mértföld hosszaságu. 

Kis arányokban, de tökéletesen megfelelő mó
don e völgyeknek ilyszerü kivájása a Mezőségen is 
észlelhető s a laza talajban e miniatűr völgyek ki
vájása roppant gyorsan halad, és megesik, hogy egy 
egy zápor két három öllel hoszabbitja meg a medret. 

A talaj könnyű bomladozásánál s annál a körül
ménynél fogva, hogy a füvek gyökere éppen csak a 
felületet köti meg, ellentállás tehát nem létezik, a 
szakadások helyen közön mélységre, szélességre és 
hoszszuságra nézve megközelitik a Kohl. észlelte orosz 
Eütvinákat. 

A vizek általános viszonya. 
Értekezésem első részétől eltérőleg a Mező 

Záh-Toháti tósorozatra nézve csak az 1863-ki, a ka
tonai földrajzi intézet által kiadott generális térké
pét Erdélynek veszem alapul. 

A tÓsorozat, a mely, mint fennebb mondám, a 
Ludas-patak képében Maros-Ludasnál a Marossal 
egyesül: Mező-Záhon feljül a Mező-Sályi felé vezető 
völgy torkolatánál két ágra oszlik, melyek közzül a 
nyugoti ág dél-dél-nyugoti iránynyal Budatelke fe
lett veszi eredetét, mig a keleti ág Köbölkút és Vi-
solya falvaktól eredve majdnem Mező-Sályiig, a nyu
goti ággal párhuzamosan, szintén délfelé igyekszik, 
Mező Sályin alól hirtelenül nyugot felé kanyarodik 
s a nyugöti ággal egyesülve a fősorozatba szakad, 
miután M.-Sályin felül a Szt.-György mellék völgy 
tetemes vizerét magába fogadta. 

A csekély költség, főleg pedig az a körülmény, 
hogy kirándulásom mindenek "flott az állattan érde
kében történt, nem engedték meg, hogy minden egyes 
vizér eredetét felkutassam s ezt voltaképpen nem is 
tartottam szükségesnek már azért sem, mert a hasz
nált térképben a vizerek, némely igén jelentéktelenek 
Mvételóvel, igen pontosan bérajzoltattak. 

Csak a Mező-Záh-Tóhát részre van némi ész
revételem. 

Miután ez alkalommal sem mulasztottam el 
kutatási központi teremet á la vue felvenni, észrevé
teleimet kellőleg illustrálhatom is. 

Mindenek előttt megjegyzem, miszerint a fő-
völgy Mező-Záh mellett, a nagy tó alsó végénél sok
kal jobban öszveszorul, mint a hogyan ezt a hasz 
nált térkép mutatja s e szorulatot a völgy keleti ol 
dalát képező hegységnek egy nyújtott háta okozza, a 
mely a „Kupa" nevű tájrészen tul veszi kezdetét s 
a falu északi részének első ház-soráig nyomul előre. 
E hegyhát végével, határozottan keleti irányban egy 
igen jelentékeny zsákvölgy nyilik, a melybe a Gere-
behesnek vezető út bekanyarodik és a zsákvölgy észa
ki oldalán a tetőre vezet. 

Ebből a zsákvölgyből, mely a délnyugoti olda
lát képező „Babák" hegytől vette nevét egy tetemes 6 * A 
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vízér szakad'be atósorozatba (lásd térkép IV. tábla). 
E völgy vizerévei együtt a katonai térképen nem 
létez. 

Hasonlóan hiányzanak azon a kis erek is a 
melyek térképem szerint a „Puszta", „Burszana" és 
„Stefanyásza" tájrészekből erednek, s a melyeket 
azért emlitek fel, mert a katonai térképen helyen
közön ezeknél sokkal csekélyebbek is bérajzoltattak. 

A tavakat illetőleg mondhatom, liogy ezek a 
katonai térképen kitűnő pontossággal vannak megje
lölve, s hiány csak annyiban mutatkozik, a mennyi
ben a Szováti és Nagy-Czégi tavak kihagyattak. 

Ezenkívül a legújabb időben a nagyczégi, bál
ái és méhesi tavak íecsapoitattak, a tóháti felső tó 
pedig, dugásán keresztültörvén, csak tavaszkor telik 
meg némileg hőiével. 

Ivóvízre nézve a táj a legszegényebbek közzé 
tartozik s a meglevő kutak és illetőleg források itt 
is majdnem kivétel nélkül egy negyed sőt félórányi 
távolságra esnek a falvaktól. 

Mező Záhnak csak három, Mező-lóhátnak éppen 
csak egy jő forrása van. 

Mező-Záh főforrása az úgynevezett „Varza" 
csatornázva, erős vizsugárral csorog. Vizének közép 
hőmérséke ~f- 9, 5° G. 

A második, általam „Ugrón forrás"*) névre 
keresztelt, a mely Burszana völgyben ered, csatorná
zott , gyenge sugárban csorogva kitűnő ivóvizet ad, 
melynek hőmérséke a külső levegő —5, 8° C foka mel
lett -f-6, 5" C. mig nyárban -+- 9° C-ig emelkedik. 

A harmadik egy jelentéktelen, de a falu éjsza
ki részére nézve fontos kis forrás a nagy tó keleti 
partján ered. 

A többi megjelölt kutak szivárgók, vizök tehát 
csak háztartási czélokra használtatik. 

A tóháti ivóvizet a „Bidusa" (Büdös) erős for
rása szolgáltatja, nrelv izre nézve a Gyekéi pBuna" 

| forrásnak (lásd I-ső rész) nem csak megfelel, hanem 
a vasas izre nézve még feltűnőbb. Vize tiszta, át
látszó, közép hőmérséke -j-9, 5° C. 

Ezeken kivül . különösen a nagy tó (I) medre 
gazdag kisebb nagyobb, helyen-közön oly erős forrá
sokban, hogy buzogásuk a tükrön, észrevehető. 

E források a tó legszélesebb helyén egy övet 
képeznek, a „Bolta" völgy felőliek pedig sósak. 

Az erősebb források nyitva maradnak a legke
ményebb teleken is. 

A többiekre nézve ezek a tavak megegyeznek 
a Hódos sorozat tavaival, azaz : mesterségesek. 

A mi e tósorozatot a Hódostól. különösen meg
különbözteti, az a körülmény, hogy sok szabad és 
sekély partja van, mi, különösen madártani tekintet
ben, nagy előnynek nevezhető, sok oly madár tartóz
kodhatván itt, a mely a náddal környezett, hirtele
nül bemélyedő tavaktól el van zárva. . 

*) A vidék vizszegénységénél fogva, a források igen fon
tosok s megérdemlik, hogy nevekkel megtiszteljük. A midőn a 
tikkasztó hőségtől elkinozva Burszana ligetbe léptem, mely épp 
oly kirivó mint kellemes ellentétet képez a táj kopárságával 
szemben, fái árnyékot adtak, forrása pedig felüditett s meggon
doltam, hogy liget és forrás ki által létesült, nem tehettem 

• máskért, mint hogy e forrást az Ugronok nevével megtiszteljem. 
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Magassági viszony. 
A muzeumegylet igazgató választmány felsze- i 

relesemet tökélesbitvén, ez alkalommal a magassági 
viszonyt is bővebben tárgyalhatom. 

A meteorológiai észleleteknek most is kettős 
feladatuk volt, u. m. a madárvonulás illustrálása és 
a magasság kiszámítása. : 

Az eszközök következők voltak: 
Egy Fortinféle szerkezetű, hordozható baromet-

rum, milliméter beosztással, a milliméter tizedrészét 
meghatárzó nóniussal, 0 ponttal ós hévmérővel. 
Kapellerfóle kitűnő eszköz. 

Egy u. n. akadémicus légsulymérő, hasonló be
osztás mellett felső és alsó nóniussal, hévmérőveí, ; 

szintén Kapellertől 
Két hávmérő Kéaumur scálával, a fokok tized

része leolvasható. Kapellertől. 
Ezek az eszközök ugy a bécsi lógtüneti köz

ponti, mint a budai normái eszközökkel is öszveha-
sonlitattak. 

Egy napsextáns az óra szabályozására. 
Egy Krafftféle delej tű négy perczes beosztású 

körrel és szögmérővel. 
Egy zsebóra. 
Az észleletek rendje következőleg 'alapítta

tott meg: 
Az akadémicus légmérő egy hévmérővel együtt 

Kolozsvárt a múzeumkertben fekvő igazgatói lakban 
állíttatott fel, hol Brassai Sámuel igazgató ur felü
gyelete alatt, Erkel János ifjú barátom eszközlé a 
leolvasást és jegyezést. 

A Fortin légmérő a második hévmérővel Me-
ző-Záhhon állíttatott fel a nagy tő dugásánál álló 
házban, mely a térképen (IV. tábla) vörös színnel j 
jeleztetett, a leolvasást és jegyezést magam eszkö
zöltem. 

Az időre és mennyiségre nézve azt határoztuk, 
hogy reggel 7, délben 2, és este 9 órakor történjék 
meg az észlelet még pedig minden nap. 

Az észleletek 1868 márczius 17-kón kezdődve 
április 30-káig szakadatlanul folytak, eredményök 135 
együttes észlelet. 

Az észleietek eredménye, a mennyiben a ma
gassági viszonyt illeti kővetkező : 

Az észleletek öszvegéből. eredő közép állása 
a légmérőnek: Kolozsvárt 731,5 m. m. 

Mező-Záhon 734,5 m. m; 
a légmérőnek, még pedig alégmórő higanyoszlopán: 

Kolozsvárt + 9, 2° G. 
Mező-Záhon + 12, 0° C ; 

a külső levegő : Kolozsvárt -+- 5, 4° C. 
Mező-Záhon + 6 , 1° C. 

Maximum, minimuma a légmérőnek 
Kolozsvárt 745,5 m. m 

721,0 m. m; 
Mező-Záhon 748,5 m. m. 

723,0 „ „ 
A higanyoszlop ingadozása 45 nap alatt tehát: 

Kolozsvárt 24,5 m. m. 
Mező-Záhon 25,5 „ „ 

/Á 
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Hőmérsék. Maximum, minimum: 
Kolozsvárt -+- 26, 59 C. 

— 4. 5a C. 
Mező-Záhon ~f- 27, 5° C. 

— 4, 5° C. 
A magasság kiszámítására!, melyet Brassai Sá

muel ur volt szíves eszközölni, a következő ismere
tes és talált eredmények folytak be. 

A vasúti szintezés (Nivellemeut) jelenleg Triest-
től Kolozsvárig terjedvén, kimutatja, hogy a Nádas
völgy torkolatában fekvő indóház 1048,4 lábnyira 
emelkedik a tenger s/ine fölé. Szükséges volt tehát 
az alapszám megnyerése végett az indóház és a mu-
zeumkerti igazgatói lak közötti magassági különbsé
get is meghatározni, mi egy külön észlelet által esz
közöltetett s eredményként 29,5 lábnyi különbséget 
adott. E szerint az igazgatói lak 1077,2 lábnyira 
fekszik az adriai tenger szine felett. 

Ezen az alapon számítás alá vétetett a lógmé-
reti tótelek végeredménye, mely Kolozsvár ós Mező-
Záh között 89,8 lábnyi magassági különbséget muta
tott fel, még pedig mint középeredménye a Gauss és 
Arago féle módszereknek. 

E szerint a záhi observatorium 988,1 lábnyira 
fekszik a, tenger szine felett. Innen folynak a követ
kező összehasonlítások: 

Ha az 1863-ki térképen megjelölt trigonomet
ricus magasságokat megközelítően pontosoknak elfo
gadjuk, akkor azt találjuk, hogy Mező-Záh fekvése 
magasabb a Szamosujvárénál, mely nem több 810 
lábnál. 

A Hó.dosvölgy magassági vagy esési progressi-
óját, Szamosuj vártól Puszta Kamarás felé az első 
részben tárgyaltam ; a mi pedig a Mező-Záh-Tóháti, 
illetőleg maros-ludasi részt illeti, a falált magasság 
ellenőrzésére még két megbízható létezik, u. m. a 
Binder-fóle, mely a Maros völgy talpát Ludasnál — 
és a Brassai-féle, mely a kutyfalvi híd magasságát 
határozza meg. E számok a term: tudományi szebeni 
egylet kiadványai első és harmadik évi folyamában 
közöltettek. 

E számok ismét Nagy-Enyed trigonometrice 
meghatározott magassága által részesülnek ellenőr
zésben. 

Ezek szerint: 
A Maros a Kutyfalvi hidnál 907,14' (Brassai:) 

„ Ludasnál . . . 904,00' (Binder.-j 
Nagy-Enyed . 804,00 (Trigonom:) 
MezŐ-Záh . . . . . . . . . . 988,. 1 

Ez adja a Maros esését s a Maros-Ludas és Mező-
Záh közötti 84,1 lábnyi magasságkülönbséget. 

Egy kísérlet, melyet több pont meghatározása 
érdekében tettem, fájdalom, nem sikerült. 

A kísérlet abban állott, hogy Hegyi Zsigmond 
m. k. vasúti főmérnökkel, ki Segesvárfelé vasúti vo
nalat puhatolt, együttes észleleteket tettein. A mér
nök úr a Szamos völgyét követve Zsúknál botért a 
Gyéres patak mentére s Botházánál a vízválasztón 
átkelve Báldon elérte az általam vizsgált vonalat, 
ezen végig pedig Maros-Ludasig haladott, E végre a 
Fortiu légmérő Kolozsvárt maradt, az akadórnicus 
légmérő egy segéd felügyelete alatt Botházára téte

tett, a mérnök ur pedig útközben egy Neuhőffer-fóle 
Aneroid lógmórőt használt, mely az összehasonlítás 
alkalmával 0,01 m. m. állandó eltérést mutatott 
a Kapeller eszközzel szemközt. A leolvasás hat na
pon át óráról órára eszközöltetett. 

A mérnök úr magára vállalván a kiszámítást, 
ezt Pesten végre is liajtá, közié velem. eredményeit, 
melyek azonban nem állhatnak meg, mert szerintök 
pld. Maros-Ludas csak 699 lábnyira feküdnék a ten 
ger szine felett, holott Enyed mint fennebb közlóm, 
már 804'. . * 

A részletezés nem közöltetvén velem, a számí
táshoz hozzászólni nem is lőhet. 

E vizsgálat szerint a vízválasztó Botházánál 
1316 lábnyi lenne, holott a Nagy-Sármástól keletre 
fekvő trigonometricus pont „Zigiamoruz", raely a déli 
tósorozat két ága között fekszik már 1596 lábnyi: a 
lóháttól délre fekvő „Pontanelului" szintén trigonom. 
pont 1628 lábnyira emelkedik fel. Mocs fekvése 
pedig 1074" lábnyira van téve. 

. Ezeket a számokat, továbbá ugy a Hódos, mint 
a Ludasvölgy hosszát és eddig ismert esését tekintet • 
be véve, ,a vízválasztót Puszta Kamarás és Nagy-
Sármás között 1700 lábnyira becsülöm. 

- Általános tájrajz. 
Az alsó, helyesebben déli tósorozat általános

ságban véve megtartja a Hódos völgyben tapasztalt 
tájjelleget. 

Hegye, dombja ós völgye épen oly pusztaszerit; 
tölgyesei ép oly gyéren szórtak mint amannak. 

Az a sajátságos csúcsosodása a hegyeknek itt 
is jelentkezik s karöltve jár egy új jelenséggel: a 
hegyhátak gyakran előforduló sátoralakjával. 

A völgyek, különösen délfelé, nyíltabbak; tor
kolataikon tágulva, sik terek alkotására mintegy 
hajlandók. 

Mező-Záh és Tőhát közölt, a Czikud felől jövő 
völgy bényilásánál, egy tetemes sík térrel állunk 
szemközt, a melyet hirtelenül és egészen elkülönítve 
felszökő „Koszta" nevű domb, kis ákáczosával ékesít. 
Füzes ligetek, néhány jegenye, az utat szegélyző mes-
gyék, az oldalban zöldelő szőlők, szántóföldek s az 
életteli nádas vonzóvá teszik e részt, a melytől a 
tájszépséget eltagadni nem lehet. 

Kis szigetek, a tavakba benyúló, domború föld-
nyujtványok nem ritkák. 

A Burszána völgyeeske megmutatja* nekünk, 
mire alkalmas a Mezőség talaja. Az Ugrón család e 
völgyecskéből egy valóban szép, vonzó helyet alko
tott. Egy majdnem teljes arborétum, szőlő ós gyü
mölcsös, végiben egy életerős tölgyes, a legcsinosabb 
vadparkot alkotják meg. 

Élénkítő elemét a táj az Ornisnak köszönhető. 
Számos elegáns röptű sirályfélék, keringve lebegő 
ölyvek (Circus.) lassú gémek, gyorsan siető ruczák, 
folytonosan ébren tartják s lekötik a figyelmet. Le-
geíésző csordák, nyájak és gulyák élénkítik a rétek 
hullámzó zöldjét "s elfelejtetik velünk a valóban 
rongyos nyomorult falvakat, s az e részét a 
Mezöségnek különösen jellemző, a földbe vájt ugy-
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nevezett hurubákat, a melyekben az indolentia és 
szellemi elhagyottság két három négyszög ölnyi térre 
sajtolva nyomorog oly talajon, a mely a legkisebb 

; fáradságot, a mérsékelt szorgalmat gazdagon jutal
mazni bírja. 

Mielőtt hogy a Fauna leírásához hozzáfognék, 
elvezetem a k. olvasót körülbelül május első napjaiban a 

; Bottá völgybe, mely ez időtájban a legsajátságosb s 
s legszebb jelenségek egyikével ékeskedik. 

A völgy (lásd IV. tábla.) szintén zsákvölgy s. 
a Mező-Záhi nagy tóra nyitva, csekély vizerét belé-

j küldi 
Í A völgy torkolata már magában figyelemre 

méltó. Kopár talajfoltjait, a sóshelyek sajátlagos 
növénye, a Salsola Káli szegélyzi, a foltokra a rova
rászt meglepi a Oicindela cheiloleuea Fisch. nagy 
sokasága, ugyan az a rovar, melyet Libériával ko
sén bírunk. 

A völgybe érve, buja kaszálókon haladva meg
pillantjuk á völgy végét mely rögtön leköti figyel
münket vérpiros színezete következtében. Oda'érve 
egy meglepő jelenség közepette találjuk fel magun
kat, oly meglepő és szép, hogy a legszárazabb 
szemlélőben is felkölti a képzeletet. A képzelet azt 

; sugalta nekem, hogy ép oly különös mint jótékony 
szeszélye vala Flóra istennőnek, a midőn e puszta • 
szerű egyhangúságban megnyitá bőségszarvát s a völgy 
végére hinti a vad Basarozsát, Paeonia tenuifolia L. 

E bíborvörös virág, mely bojtos, élónkzöld, szal-
szerüen metszett leveleiből mintegy kaczagva pillant 
reánk, földibodza módjára, szeszélyes alakú táblá
kat alkot s a talajt a szó szoros értelmében ellepi, a 
kedélyre pedig jótékony hatást gyakorol. 

& IV. táblán a basarózsának e főtermőhelye, 
piros színnel van jelölve. E helyen krvül, de kisebb 
számmal, a nagy tó keleti oldalán, még pedig a 

i „Bozsor" névvel jelzett helyen gyéren fordul elé. A 
lakosok állítása szerint a virágnak eredeti termő 

] helye a „Bozsor" (oláh* neve a virágnak) volt s alig 
két évtize annak, hogy e helyen gyérülve a Bottá-
ban fejlődik jelenlegi bujaságában. 

A nép szemében e virág nagy tiszteletben része
sül s közkedvességü. A virágzás idejében a leány és 
legény e virág csokraiban keresik fő díszöket. A ju-

: hok béfejésónél. a basarózsa adja meg az ünnepélyes 
külszint, a mennyiben a befejő juhász süveget és 

* felöltőt készít e virágból s igy tereli bé nyáját. 
Ha e kis vázlattal eltértem a tudományos érte

kezés szokásos hangjától, mentsen ki a tünet szépsé
ge, mely a tollat Önkénytelenül elragadja. 

A Fauna-

I .Emlősök. 

Spalax typhlus Pallas. Petényi szerint: fogas-
vakony. Bielz faunájában Kolozsvárról és Vízaknáról 
van ismertetve és a Mezőségen való eléjövetele előt
tem is ismeretlen volt. 

Triviális neve : földikutya, mely név azonban 
a hörcsökre, sőt a vakondra is alkalmaztatik. ÖSt'" : : — r— —— ; 
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Találtam Tóhát közelében a „Flueri pataki^ 
nevű völgy torkolatában (lásd IV. tábla Sp. betű alatt) 
oly körülmények között, a melyek feljegyzésre méltók. 

Az állat elhagyta rendes lakását a földalatt s 
a napvilágra jött, hol egy közönséges szürke varjú 
megtámadta s bizonyosan áldozatul esik, ha a vélet
len nem vezet arra. 

Ü varjú csőrcsapásai már eltörték volt a hátulsó 
ballábát, az állat azomban erélyesen védte magát nem 
csak a madár ellen, hanem ellenem is. Tökéletes vaksága 
daczára mindég szembe fordult a támadóval s bizto
san szökött neki. 

E szerint e nevezetes emlős elterjedése Erdély
ben következőleg alakúi meg: Bielz Faunája, Peté
nyi Salamon János agyonhallgatott3) jegyzetei és sa
ját észleleteimből kitűnik, hogy a Spalax typhlus 
Pallas. Kolozsvártól a Mezőség területén át egészen 
Vízaknáig előfordul; Mezőségi pontjai eddig Vajda 
Kamarás, Mező Tóhát, Mező Madaras határai. 

Pallas az állatot a Don és Wolga közötti tar 
tományokból ismertette, melyek sokáig egyedüli ha
zája gyanánt szerepeltek, mig 1820-ban a halhatat
lan magyar füvész Kitaibel, később a kitűnő rova
rász báró Ocskay a dunántúli vidékeken s a Tisza 
vidékén is reáakadtak3). 

Evvel helyreigazitám az értekezés első részében 
tett állításomat, mint ha a Sp. typhlus a Mezőség 
területén ismeretlen volna. 

Egérfélékből megkerült, 
Mus sylvaticus L. szántóföldekről. 
Mus musculus L. többek között egy példány 

tiszta fehér övvel. 
Bustela Ertninea L. itt is előfordult az elhagyott 

nádboglyák alatt s egy nyári példány megkerült a 
IV. tó nádas szigetén, hol a maradékok szerint leg
inkább hódákkal (Fulica atra) és kisebb rucza fajok
kal táplálkozott. 

. M a d a r a k . 

Ez az osztály telhetőleg a legbehatóbb tanul
mány tárgyát tette vizsgálataim sorában. 

A miut már értekezésem első részében bővebben 
kifejtem, az előforduló fajok megalapításán kívül még 
az a czélom is volt, hogy a madárvonnlás és a ma
daraknak állítólag a légtünetek iránti előérzete között 
többek által létezőnek állított, mások által tagadott 
kapcsolatot, direct észleletek, tehát a legszigorúbb 
inductió utján a leietségig eldöntsem. 

5] Petényi idevágó tapasztalatai ily czimü monográfiába 
vannak foglalva: A fogasvakony természetrajzi tekintetben 
Petényi Salamon J. élettani tekintetbén Dr. Glos Sámueltől, 
Pest Beiméinél 1845." Petényi hátrahagyott irományai egyálta
lában a fajok elterjedésére nézve rendkívül gazdag tárházat ké
peznek, melynek hevertetése valósággal bűnös mulasztás. A 
magyar tud. Academia, mely e kéziratokról rendelkezik, mind
eddig nem tett semmit és számba sem vette a kül- és bel
földről eredeti; számos sürgetést. 

3] Sokáig azt hittem, hogy a Sp. typhlus a harmadkori 
képleten túl nem megyén, de meggyőződtem az ellenkezőről, 
midőn Herbich Ferencz barátom elémutattá nekem az állat 
bőrét és koponyáját Balánbányán, [Csik], a hol a kertben egy 
négy öt éves almafát a gyökerek lerágása által elpusztított. 

, : , , - - —XÍW' 



:f : 

Az ötvenes évek elején történt: hogy Bécs bo-
tanicus köreiben, Fritsch ur indítványára és befo
lyása alatt phaenologicus észleletek indultak meg s 
az észleletek e nemének, az előzetes, bevezető érte
kezésekben nagy eredmény jósoltatott. 

A lég és hévmérő alkalmazása a zoológia és 
botanica jelenségeinél egy időre valóságos divattá nő
vé ki magát, mig e módszer hi?eit nem ríasztá el a 
roppant fáradság, me|§* ilyszerü vizsgálatoknak ter • 
mészetes postulatuma. 

Elég az hozzá, ebben az időben történt az is, 
hogy két bécsi Ornithologus egy tavaszon át kap
csolatos ószleleteket tőn a madárvonulás és a légtü
netek között. E kísérletek, észleletek csakhamar fenn
akadtak s ez könnyen megérthető volt, mert való
ban nem kis elssántság és kitartás kell ahoz, hogy 
az év legzordonabb szakában, daczoiva-az időjárással 
kérlelhetlen következetességgel járjunk el a Üzsgá-
lat alá vett nfivény vagy állat lelíielyéhez s ejtsük 
meg az észleletet. liy feladattal szemben nem érjük 
bé a jó akarattal és Erdély földjén már legkevésbé sem. 

AZ edzett test, a nyomor iránti közöny főkel-
xékei az ily feladat megoldásának. 

A helyet nem választhatjuk a kényelem, hanem 
egyedül a czélszerüség befolyása alatt; illő módon 
kerülünk azután istálókba, faluvégi viskókba s küz
dünk hónapokon keresztül a hideggel és nélkülözéssel. 

Ha még tekintetbe vesszük, hogy a légtüneti 
használható eredmények főleg- az észleletek sokasá
gától függnek, könnyen megértjük azt is, hogy az 
észleletek e nemének lehet sok megpetiditője, de vaj
mi kevés a kitartó mivelője. 

Magamat, az itt öszveállitott észleletek megejté-
sére egy igen fontos ok indított. 

Mindenki emlékszik még arra a közel múlt 
időre, a melyben a magyar ember el volt zárva a 
politikai téren való szerepléstől s e korszak volt az, 
mely lassanként sok oly elemet vezetett a természeti 
tudományok terére, mely elem mindaddig az ideig 
e téren csak ritkaság gyanánt tündökölt4) s abban a 
régibb időben is beérte a moecenási dicsőséggel. 

A közelmúlt időben tűntek fel tehát azok, az 
elemek, a melyeket csak a „high life" emporiumán 
szoktunk volt tisztelni, nem csak a természeti tudomá
nyok terén, mert szerepeltek ök a nemzetgazdaságban, 
szépirodalomban, sőt nem riadtak vissza a naptárok 
profanusuak tartóit terétől sem. Láttunk s hallottunk 
fényes nevű geológust, ornithologust, tisztelhettük 
őket a tudományos gyűléseken, nem csak az elnöki 
székben, hanem az indítványozó, eléadó sőt olykor 
éppen csak a hallgató szerény helyén is. A politikai 
koczka fordultával ezek az elemek a legritkább ki
vétellel eltünedeztek a mondottam terekről, de mond
juk, hogy nem minden nyom nélkül. 

Egyike a nyomoknak az is, a melyre jelen ész
leleteim tartoznak. Úgy a tudományos mint laicus 
körökben is egyiránt ismeretes Gróf Lázár Kálmán 
ur ornithologiai működése ez, mely, a mint látszik 
a „Légurai" czimü munkában culminált, A tisztelt 

*) Báró Ocskay mint entomologus, Gróf Waldstein mint 
botanicus. 4< 
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Gróf ur a mondottam időben megragadta az alkalmat, I 
hogy a. tudomány a szakának tekintélyt szerezve, hí
veket hódítson. Tudományos jellegű folyóiratok, napi 
és képes lapok, naptárak, nyilvános eiéadások sok 
nyomait mutatták a gróf ur e törekvésének. 

Természetes dolog, hogy a tudomány — és in spé
cié az oruithologia — nem állhat csupa merő alakrajzból 
s a világ megvárja, a szakmivelő pedig reájőn, hogy 
a vizsgálatokból valami tanúságnak kell folyni, mert 
a végin is a részletek csak egy megállítandó törvény, 
szerényebben mondva, formula érdekében gyűjtetnek 
egybe. 

Nem állítom, hogy ez absolut következése minden 
vizsgálódásnak, mert lehet a tudomány érdekében úgyis 
hasznosan foglalkozni, hogy a részleteket gyűjtve má
sokra bizzuk a végeredmény megalapítását. \ 

A t. Gróf ur a tudományos foglalkozás e má-. 
sodik nemével nem érte be s ornithologiai propagan
dájának végszakában arról az előérzetről is értekezett, 
a mely. a madarakban meg volna s a mely előérzet 
őket a vándorlás megkezdésére birja. 

Ezt az előérzetet vállá a t. gróf meggyőződé
sének, vizsgálódása, helyesebben mondva, speculatiója i 
végeredményének. 

Megjegyzendő, hogy a t. gróf érveit eleitől vé
gig csak a valószínűségre alapitá, mert az emiitettem 
bécsi észleleteken kivül, melyek csak e ső adatként 
szerepeltek, más e nemű vizsgálatok nem léteztek, 
nem léteztek különösen olyanok, a melyeket a t. gróf 
ur tett volna. Ez onnan is kivehető, hogy értekezé
sében egyetlen egy íégtüneti szám sem szerepelt. A 
valószínűség, sőt mondhatnám éppen csak az egyéni 
nézet ily gyenge alapjára fektetett állításokkal szemben, 
nagy a pro és contra tere; annyival inkább, minthogy 
a tudomány kizárja s legjobb esetben éppen csak 
tűri a valószínűséget s az is áll, hogy a vitatott 
tárgyban e tűrésnek helye nincsen, mert direct észle
letek még nem tétettek's e szerint tehát sem a meg
bizonyító igenlő, sem a tagadó állitásnak vagy té
telnek, sem a hypothesiscek helye nem lehet. 

A viszony ez esetben és tárgyban tőkélyesen 
egyezett a „magnetophiloknak" és „instinotistáknak" 
az álláspontjával, a kik szinten az egyéni, személyes 
érzet, nem pedig az exact utón szerzett, direct ész
leletekből folyó tények alapjából indulva ítéltek, s 
nem cselekedtek egyebet, mint hogy a speculatiot az 
inductio fölibe helyezték oly tárgyban, a melyben 
csak az utóbbi dönthet, vagy a hypothesis felállítá
sát indokolhatja. 

E nézetek szülték meg bennem az elhatározást, 
hogy a vitatott tárgy eldöntéséhez direct észleletekkel 
járuljak hozzá. 

Tisztán állott előttem, hogy végképpen döntő 
eredményre nem számithatok; tisztán állott előttem 
az is, hogy az áldozott nagy gond és fáradság ered
ménye aránylag csekély lesz, de bár mily csekély 
legyen is, a szilárd alapot nem tagadhatni meg tőle 
s ez elég sőt gazdag jutalmazása lesz törekvésemnek. 

Jol tudtam, hogy az ily irányú észleleteknek 
egy igen jelentékeny, ha nem lefontosabb factora hi
ányzik s abban a kérdésben rejlik : vájjon vándorma-
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daráink voltaképpen hová költöznek s az elköltözés 
időszakában az elfoglalt pontokon költenek é? Erre 
nem ad feleletet a tudomány s igy direct észlele
tekből nem lehet határozottan áliitani, hogy ha téli 
helyeiken nem költenek, akkor a költés vágya hozza 
őket vissza tájainkra. 

Frauenfeld lovag t. barátom a kazáni fecskét 
(Cypselus apus III:) még a Nicobár szigetén is csak 

j vonulva látta, abban az évszakban, a melyben tőlünk 
elköltözött; Layard pedig nem tudta eldönteni, vaj-

; jon az a fecske, melyet Afrika belsejében észlelt, s 
; a mely ott költött is, ugyanaz é a mi fecskénkkel? 

AZ öszvegezés alkalmával eléadom azokat az 
okokat, a melyekből következtetem, hogy vándoraink 
csak nálunk költenek, addig azonban megmaradok 
észleleteim elésorolásánál é%, egy bevetésénél, megkezd
vén azokat a vonulás általános vázlatával. 

A Hódostónál kétszerte nagyobb kutatási tér 
nagyobb serénységet, s a mig segéddel rendelkeztem, 
kétfelé való kirándulást igényelt. 

A meghatározások a legközönségesebb fajok ki
vételével csak elejtett példányokon eszközöltettek, né 
mely, elérhetetlen Ana-tidáknál a táveső vétetett igénybe. 

Minden kirándulás alkalmával legelébb is a 
tükrökön mutatkozó változások figyeltettek meg, azu
tán a vizsla segitségével. a nádasok és sasos helyek 

j vizsgáltattak meg; végre a bokros helyek ós legelők. 
Annál a körülménynél fogva, hogy a meteoro-

j logiai eszközök leolvasását magam kellett hogy esz
közöljem, a délelőtti kirándulásról mindég vissza kellett 

J térnem, mi a kitűzött feladat megoldását igen fárad -
I ságossá tevó. 

Márezius 16-kán a helyszínén voltam s meg
kezdem az észleleteket. 

E napon előfordultak : 
S tu rnus va r i u s . 
V a n e l l u s cristatu,s . 
Anas leucophtha lmos . 

que rquedu la . 
17-kön A nagy tópartján M o t a c i l l a álba. 
18-kán A tó tükrök még jegesek: a tiszta helye

ken F u 1 i c a a t r a, A n a s b o s c h a s, A. c 1 a n g u 1 a 
éssok Mergus alb ellus.*) Emb er iza schoeni-
clus, E. m i l i a r i a éa egy Circus paliidus. 

Ugyan e nap délutánján délnek kirándulva ta
láltattak: Anas penelope, strepera, acuta, querquedu-
la, Mergus albellus seregesen, S a x i c o l a r u b i c o l a 
a jeges rész nádján, C i r c u s cyaneus és Ardea 
c inere a, az utóbbi éjszaknak vonulva. 

A Czikud melletti tónál több V a n e l l u s 
e r i s t a t u s . 

19-kón csak annyi változás állott be, hogy Va
n e l l u s felszaporodott, Anas l e u c o p h t h a l m o s 
éjszaknak hatolt, P u l i c a a t r a pedig megkezdte a 
párosodási küzdést, Columba oenas seregesen j árt. 

20-kán V a n e l l u s már telepedik. Anas leuc
o p h t h a l m o s szaporodva mindég feljebb hatol. 

: M o t a c i l l a eltűnt. P i c u s m a j o r és T u r d u s 

*) Mohicilla álba határozottan déli vándor, Mergus al-
I bellus éjszaki: magában ez az ellentét a mily érdekes, oly bi-
1 zonyitó egyszersmind a légfciinetek csekély befolyása iránt. 

W - --. - : 

m er u 1 a a füzesekben jelentkeznek. P o d i c e p s 
e r i s t a t u s egypár megjelent, ugy egy G a I l in u la 
p o r z a n a is. 

21-kén A tóháti tavon egy Cygnus mnsicus 
jelent meg. 

A gázlókon Sco lopax g a l l i n a g o mellett \ 
M o t a c i l l a á lba és f l a v a mutatkoztak; a füzes 
ben pedig L a n i u s e x c u b i t o r . 

22-én Anas ferrina«*14 főnyi csapatokban, 
mellette c langu la és M e r g u s a l b e l l u s . Sco
lopax g a l l i n a g o felfelé terjed. 

23-kán Cygnus musicus eltűnt. Anas a c u t a 
még itt van. A clypseata pedig mutatkozik. A záhi völgy
ben T u r d u s p i l a r i s pihen, a tavaknál az Ardea 
ny c t i co rax előőrse megjelent, a felső tónál L a r u s 
(fuscus ?) keringett. 

M o t a c i l l a ismét eltüni Scolopax ga l l i 
nago5 és G a l l i n u l a porzana nem található. 
V a n e l l u s egy pár megtelepedett, a többi elment. 

24-kén A n a s l e u c o p h t h a l m o s nagy se
regben, q ue r qu e d u 1 a felszaporodott, f e r ri n a, p e-
n e l o p e é s acuta tartják a helyet. A r d e a ci-
ne re a egy példány (előőrs) tartja helyét az alsó 
tavaknál. 

25-én T urdus p i l a r i s eltűnt Authus aqua-
t i c us kevés példány megérkezett. 

26 kán Sályi felé. Itt az Anatidák kö zzül bos-
chas, l eucop tha lmos és querquedula számosan 
vannak. A n t h u s aquátieus a Záhi tónál igen fel
szaporodott. Az éjszaki vendégek csak az alsó tava- * 
kat tartják 

28-kán A n t h u s a q u á t i e u s igen nagy se 
regben jött ismét, de csak himek kerültek meg. A n t-
huspra tens i skevés ,Motac i i l aa lba meglehetős 
számmal, Scolopax g a l l i n a g o és g a l l i n u l a 
néhány példány megjött. C i rcus cyaneus egy pár. 
Mergus a l b e l l u s megkevesbedett. Anas le u-
c o p h t h a l m o s még mindég szaporodik. Délután az 
Anthusok már a sályii tavakig nyomultak előre, 
F u l i c a a t ra mindég nagyobb számmal mutatko
zik; Ardea c inerea csak az előőrs tartja helyét. 
M a t a c i l l a f lava eltűnt. 

29-én Anthus a q u á t i e u s és p r a t e n s i s 
egyenlő sokaságban. Megérkezett Oedemia fusca, 
C i e o n i a a l b a , Buteo v u l g á r i s . Sax ico la 
rub ico l a és G a l l i n u ' a porzana egyesen jelen-
keznek. Mergus a l b e l l u s , Anas fe r r ina et 
cl a n gúla még itt vannak. P r ingi l la cannabina, 
megjelent, S c o l o p a x g a l l i n u l a felszaporodott. 

30-kán Megjött Mi lvusa te r , Anas ru f ina 
két pár. Circus cyaneus ós Ciconia eltűntek. 
Az A r d e a c ine rea előőrséhez csatlakozott a pár
ja. Anas q u e r q u e d u l a , léuc op h th halmos 
ugy F u l i c a a t r a is raj módra felszaporodtak. S e o-
lopax g a l l i n u l a gyakori. Az E m b e r i z a k és 
Sax ico la ru bic ol a hallatják hangjukat. Mer
gus meggyérült s a M o t a c i l l a k eltűntek. 

31-kén Scolopax g a l l i n a g o csapaton
ként, Ar dea cinerea már több példányban mutat
kozik. Vanel lus e r i s t a t u s seregesen vonul fel s t 
alá. Anas peneiope párosan mutatkozik. Mota-

.. : _ _ L— A 
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c i l l a albia ismét jött. Pod iceps e r i s t a t u s és 
F u l i c a már párzanak. C i r cus pa l i idus megér
kezett több példányban. 

Április. 
l-jén Az A n a t i d á k közzül penelope fel

szaporodott, S c o 1 o p a x g a l l i n u l l a nagyszám
mal jelentkezik. 

. Az alsó tavakon C i r c u s pa 11 i d u s jérczék érkez
tek, ugy egy nagy sereg Anthus aqua t i cus ; egy 
kis egapatTu rdus p i l a r i s itt pihen. F a l c o p a-
lumbar ius é sn i sus i t t tartózkodnak. 

2-kán Ardea s t e l l a r i s megjött, T u r d u s 
p i l a r i s még pihen. A nagy vihara rejtekben tartja 
a madarakat. 

3-káu Erős fagy. Az Ornis a rejtekben dide
regve nehezen kél és igy fris fajok nem észlelhetők. 
Turdus p i l a r i s még itt, Vanel lus már fész
két védi. 

4-kén Ardea c ine rea szaporodott. An as 
c l a n g u l a és Mergus a lbe l lu s még mindég itt 
vannak. Anas qnerquedula rengeteg sokaságban 
mutatkozik, Ga l l i nu l a ch lo ropus megjött, ugy 
Podiceps r u b r i c o l l i s is. Scolopax g a l l i 
na go tömegesen kél. Délután 24 P o d i c e p s eris-
t a tus egy csapatban megérkezett, a nagy tóra bo
csátkozva helyeit elfoglalja Turdus p i l a r i s még 
mindég itt vanf 

5-kén Totanus ochropus és Hi rundo 
r u s t i c a megjöttek. Anas acu ta , ferrina és rufina 
eltűntek, a többi éjszaki lakó azonban még itt van. 

A r d e a c inerea igen felszaporodott. 
6-kánAnas c l a n g u l á n ak csak jérczéi van

nak itt, Oedemia fusca 2 pár látható. Arde'a 
cinerea elment, jött ellenben Totanus g l o t tis, 
ochropus igen Mszaporopott,ugy Scolopaxgal -
l inago is. Pandion hal iaé ' tos a tó felett lebeg. 
Em'beriza m i l l i a r i a fészket épit. 

7-kénÁnas c l a n g u l a és a T o t a n u -
sok eltűntek. Jöttek ellenben: Ardea c i n e r e a 
ismét néhány pár; M o t a c i l i a á lba , F r i n g i l l a 
m'ont.i f r i n g i l l a pihen; L árus m i n u t u s é s 
C a r b o c o r m o r a n u s egy egy példányban, úgy 
S y l v i a r u t a is Hirundo r us t i c a bővebben mu
tatkozik. C i r c u s p a l i i d u s csak az alsó része
ket tartja ; M i 1 v u s a t e»r ismét szaporodott, S c o-
l o p a x g a l l i n a g o ellenben megfogyott. M e r g u s 
a l b e l l u s még egy pár látható. Anas c r e c c a itt 
van. T u r d u s p i l a r i s eltűnt. 

8-án jött sok Ardea nyet icorax , s t e l l a 
r is , M o t a c i l i a í iava. A füzesekben sok Sylvia 
rufa, mellette T r o g l o d y t e s p u n c t a t u s ; a 
nádasban Ga l l inu la porzana igen gyéren. Jött 
továbbá Mi lvus r e g a l i s és ismét Anas clan
gula. Mergus A l b e l l u s eltűnt, ugy |T n r á u s 
p i l a r i s és F r i n g i l l a mont i f r i n g i l l a is. 

9-kén Ardea purp urea megjött. Pod i -
ceps . rub r i co l l i s nagy számmal és párzik. Jött 
továbbá To t anus s tagn .a t i l i s , Falco tin-
n u n c u l u s és S y l v i a r u b e c u l a. Sylvia r u f a 
és a M o t a c ü l á k ismét eltűntek. 

10-kén Az esti homályban Ardea nye t i 
corax vonul. 

11-kén Ib is falcin e l l u s 14 főnyi csapatban 
forog a tavak felett de nem ereszkedik le. S terna 
ni gr a megjelent. A n a s f e r r ina , cl ypaeat a 
és p e n e l o p e vonulva. C i r c u s p a l i i d u s fész
ket hord. H i m a n t o p u s ru f ipes i t t van, Pa rua 
p e n d u l i n u s egy kis társaság a nádban. Sy lv ia 
sue c i ca a tóvégek nádjában feles számmal mutatko
zik. Hirundo r u s t i c a , Sylvia rufa, Sax ico la 
rubicola felszaporodtak; a bokrokban megkerült A c-
c e n t o r modula r i s é sF r ing i l l a c h l o r i s . Ez 
volt a vonulás legérdekesebb időpontja. 

12-kén A r d e a n y e t i c o r a x felfelé hatol. 
13-kán Az A r d e á k feltűnően felszaporodtak. 

S y l v i a f l u v i a t i l i s megjött, ugy Anthus cam
p e s t r i s . 

14-kén Jött Saxicola r u b e t r a . P o d i c e p s 
a r c t i cus és Anas l eucocepha la . 

15-kén Colymbus eltűnt. Hi rundo ripa-
r i a egy kis társaság alig mutatkozván el is tűnik. 
Jött C h a r a d r i u s minor. 

16-kán Jött Saxicola oenanthe, A n t h u s 
a r b o r e u s . , 

17-kén Országos nagy eső otthon tartott. 
18-kán Jött T r i n g a s u b a r q n a t a , Syl

via l o c u s t e l l a gyérült, az északi lakók tökéle
tesen eltűntek. 

19-lén P a n d i o n ha l i aé ' t o s ismét mutat 
kozott. 

20-kán M o t a c i l i a flava fészket hord. A 
nagy tóra C o l y m b u s fajok érkeztek, de nem hatá-
roztathattak meg. 

21-én Jött Turdus il iacus és Muscicapa 
luc tuosa . 

22-kéü S i l v i a tu rdo ides , de csak az alsó 
részekre. 

23-kán Jöttek: Syl via s i b i l a t r i x , phra -
g m i t i s , a r u n d i n a c e a . Anas le u c o p h t h a l 
mos eltűnt, 

24-kén S te rna n i g r a nagy számban jött, mel
lette néhány Totanus. 'hy 'poleucos. Anas leu-
c o p h t h a l m o s csak párosan látható, fészkel. A ta
vak néptelenek. 

Az alsó részekre megjött T J p u p a e p o p s . 
A n t h u s c a m p e s t r i s mutatkozik, A r d e á k innen 
eltűntek, S terna n i g r a nagy sokaságra szaporodott. 

25-kén Upupa epops megjött az alsó részek
re ; ugyanott Sylvia t u r d o i d e s soha nem látott 
sokaságban fülrepesztő lármát visz véghez a nádakban. 
A n t h u s c a m p e s t r i s megkerült. 

26-kán Sylvia t u rdo ides már a faluig fel
hatolt ; a viharos szél nem engedé megfigyelését a 
többi változásoknak. 

27-ken Uj jövevények nem jelentkeztek. A S y 1-
viák részint feljebb nyomálnak, részint fószkeléshez 
házzálátnak. 

28-kán Cuculus cano rus megjött, ugySyl-
via phoenicurus , Yunx t o r q u i l l a , P e r d l x 
coturnix , Sylvijja hypolais , T o t a n u s stag-
n u t i l i s . 

k. 
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y 29 kén A nagy vihar lehetetlenné tette a ki
rándulást. 

30-kán To t anus fuscus itt van. H i r u n d o 
r u s t i c a raegszámlálhatlan sokaságban megjött, 
fáradtan a nádvégekben pihen s ott tölti az éjt. 

A madár vonulásnak e része az, mely a me
teorológiai jegyzetekkel egyetemben tekintetbe veendő; 
azok á jelenségek ellenben, a melyek Májusban fel
jegyeztettek egyenesen csak a képviselő fajok számá-
'ra lehetnek befolyással, miután a légtüneti rész ápri
lis 30-kával befejezését nyerte. 

Május elsején jött a Haris (Orex p.raten-
sis); hatodikán Palco subbu teo , Sylvia cine
re a, T o t a n u s g l a r e o l a ; 8-kán jött A r d e a 
minu ta , S t e r n a l e u c o p t e r a és L a n i u s mi-
nor; 9-kón jött Pa lco rufip.es ; 10 kén Colum
ba t u r t u r ; 12-kén Hirundo urb ica roppant 
nagy seregben a nádasokban pihen. Még május 27-
kén is volt új jelenség az Ardea r a l l o i d e s k é 
pében. 

A most következő öszvehasonlitás és illetőleg 
az ebből származó eredmény alapjául első sorban azt 
az időszakot veszem fel, a melybsn a két, egymást 
követöj évben ugyan azon vonulási utón, de külön
böző helyen megejtett észleletek, nem csak az év
szakra, hanem napról napra találnak. Ez márczius 
és április hónapok illető napjaira esik. 

E végre elkészítettem a szükséges összehasonlí
tó táblát (lásd V. táblát), mely legfelsőbb rovatában 
a hőmérsék állását Gyekében, Záhon és egyszersmind 
a két évben Kolozsvárt is mutatja; a következő má
sodik rovatban kimutatása látható a légnyomásnak; 
a reákövetkező négy rovat az időjárásnak van szen
telve, mig az utolsó két rovat azokat a madárfiokákat 
tartalmazza, a. melyek Gyekében és Mező Záhon az 
illető napok kimutatott körülményei között megér
keztek. 

E tábla magában foglalja mind azokat az ada
tokat, a melyek a madárvonulásra befolyással lehet
tek, vagy lehetnének annyiban, a mennyiben a gróf 
Lázár Kálmán ur határozottan állította előérzet iga
zolása vagy tagadása kitűnhet, vagy kivehető lenne 
a táblából. 

A vonulás körül tett tapasztalás azt biz onyitja, 
hogy a légtünetek és a vonulás között létezik némi 
kapcsolat, a mennyiben a vonulás, kedvező időben 
gyorsabban fejlődik, rósz időben megakad; de nem 
szűnik meg egészen a legroszabb időben sem, és 
soha sem verődik vissza. Előérzet nem szerepel. 

A hőmérsőknek, széljárásnak s a csapadékoknak 
van egyedül befolyásuk a vonulás folytatására, illetőleg 
megakasztására: h a t á s u k egészen loca l i s , s 
a vitatott e lőérze tnek itt semmi dolga. , 

A légnyomás viszonya kapcsolatban állván a 
hőmérsékkel, a mennyiben ebez ellentétes, kihagy
ható az nöszvevetósnél. 

Egész általánosságban mondva a mező-záhi vo
nulás a gyekéihez képest elkésett. 

Megkísértem az okok kipuhatolását, a meny
nyiben ez a légtüneti s egyéb tapasztalások segítsé
gével lehetséges. 

Segítségül veszem e végre a Beissenberger 
Lajos szebeni tanár ur légtüneti középszámait is, 
melyek oly pontról (Nagy-Szebenböl) származnak, a 
mely a vonulási vonalba esik. 

Ezek szerint a légnyomás középszámai : 
Márcziusra 1867. 721,4 

1866. 722,3 
Áprilisre 1867. 721,0 

1868. 722,6 
Ebből láthatjuk, hogy 1868-ban, a mező-záhi 

vonalon tapasztalt elkésések jobb, kedvezőbb légnyo
mási körülmények között történtek 1867-hez képest. 

A hőmérsék ellentétes levén a légnyomással, 
vizsgáljuk meg a tótelek eredményét. 

Legelébb is párhuzamba tesszük a két év je
lenségeit : 

A hőmérsék Celsius fokokban. 
Gyeké Mező-Záh 
1867. 1868. 
Márczius. Márczius. 

12, 13, 14-kén 
— ll,0°Sturnus varius, 

Ardea cinerea, 
Columba oenas, 
Vanellus eristatus, 
Saxicola rubicola, 
Bnteo communis. 

15-kén 
— 5,5° Motacilla álba 
16-kán 

0° Podiceps eristatus 

18-kán 
— 5,5° Scolopax gallinago 

' 

19-kén 
— 2,5 Ardea stellaris 
20-kán 
+3,0" Saxicola oenanthe 

Scolopax gallmula 

22-kén 
+4,0° Circus paliidus 
23-kán 

0° Upopa epops 
Ardea purpurea 
Sylvia rufa 

24-kén 
0° Anthus pratensis 

Grus cinerea 
25-kén , 
-4 ,3° 1 
26-kán \ Semmi változás 

0° 1 
27-kén i 
— 2,0° Milvus ater 

:' 

16, 17-kén 
— 3,5° Sturnus varius 

Vanellus eristatus 
Motacilla álba 

18-kán 
— 4,5 Fulica atra 

Circus paliidus 
Saxicola rubicola 
Circus cyaneus 
Ardea cinerea 

19-kén 
•— 1,5° Columba oenas 
20-kán 
+3,0° Gallinula porzana 

Podiceps eristatus 
21-kón 
+3,5 Scolopax gallinago 

Motacilla flava. 
22-kén 
+6,5° Anthus aquaticus 
23-kán 
+4 ,5 Ardea nyeticorax 

24-kén ? 
+5,5° 

• 
25-kén 
+6,0° 
26-kán 
+1,6° 
27-kón 
+0,5 J 

. 
-

• 

* Semmi vál
tozás 
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28-kán 
+ 3,5° Motacilla sulfurea 
29-kén 
+ 8.3 Ardea nycticorax 

Gallinula porzana 
30-kán 
+ 4,5° Hirundo rustica 

Totanus fuscüs. 
Ápri l i s 

lr-én 
+ 12,5° Motacilla flava 

Antbus aquaticus 
2-kán 
+ 6,0° Ciconia álba 

Tringa subarquata 
Antbus arboreus 
Anas crecca 
Totanus ocbropus. 

4-kén 
+ 4,0" Sylvia lacustella 

Podiceps minor 

5-kén 
+ 3,0" Antbus Bichardii 

6-kán 
+ 0,3° Palco tiununculus 

Totanus bypoleucos 

8-kán 
+ 2,0" Sylvia turdoides 

Eallus aquaticus 
9-kén 
+ 5,0" Podiceps rubricollis 

10-kén 
+ 5,0° Saxicola rubetra 

Sylvia pboenicurus 
Gallinula minuta 

28-kán 
+0,5 Antbus pratensis 
29-kén 
+0,5° Ciconia álba 

Buteo communis 
30-kán 
+1,0° Milvus ater. 

Ápr i l i s 

2-kán 
+4^5° Ardea stellaris.. 

4-kén 
+0,5" Podiceps rubri

collis 
Gallinula cbloro-
pus. 

5-kén 
+0,2 Hirundo rustica 

Totanus ocbropus 
6-kán 
+0,1° Totanus glottis. 

7-kén 
+6,0° Larus minutus 

Carbo cormoranus 
Anas crecca 

8-kán 
4-4,5° Ardea purpurea 

Motacilla flava, 
9-kén 

+6,5° Totanus stagnatilis 
Falco tinnunculus 
Sylvia rubecula 

• ^ 

12-kén 
+ 8,0° Sylviae 

Totani. 

14-kén 
+ 3,0" Sylvia phragmitis 

15-kén 
+ 7,0" Sylvia curruca 

»5X-

11-kén 
+12.0" Ibis falcinellus 

Sterna nigra 
Himantopus ru-
fipes 
Parus pendulinus 
Sylvia suecica 

13-kán 
+2,0" Sylvia fluviatilis 
14-kón 
+3,0° Saxicola rubetra 

Anas leucocephala. 
15-kén 
+7,5" Hirundo riparia 

Cbaradrius minor 

17-kén 
+ 8,0" Perdix coturnix. 

19-kén 
+ 2,0" Scolopax major 

22-kén . 
+ 14,0" Sylvia arundi-

nacea 
Cucculus canorus 

23-kán 
+ 15,0" Podiceps auritus 

Sylvia pbilomela 
Ibis falcinellus 

Anas leucocepbala 
24-kón 
+ 13,0" Sterna nigra 

Lanius minor 

25-kén 
+ 11,0" Sylvia fluviatilis 

Columba turtur 

27-kén 
+ 13,0° Lanius collurio 

16-kán 
+3,5" Saxicola oenantbe 

Anthns arboreus 

18-kán 
+6,5° Hirundo urbica 

Tringa subarquata. 

21-kén 
+12,0" Muscicapa luc-

tuosa 
Turdus iliacus. 

22-kén 
+7,3° Sylvia locustella 

Sylvia turdoides. 

23-kán 
+10,0" Sylvia sibilatrix 

Sylvia pbragmitis 

24-kén 
+12,0° Totanus bypo

leucos 
Scolopax gallinula 

25-kén 
+16,0" Upopa epops, 

Scolopax major, 
Antbus campestris 

28-kán 
+4 ,3 Cucculus canorus 

Sylvia phoenicurus 
Sylvia bypolais 

i Yunx torquilla 
Perdix coturnix 

Charadrius pluvialis. 
29-kén 
+ 14,0" Crex pratensis. 
30-kán 
+ 18,0 Larus minutus. 

Ezekből kitűnik, hogy daczára az 1867 már-
czius 14-én bekövetkezett 11 foknyi hidegnek, hat 
vándor faj már helyt volt s helyt maradva még új 
jövevényekkel is szaporodott, daczára annak, hogy a 
hévmérő öt nap közzül (15, 16, 18, 19) csak egy 
napon (17) emelkedett reggel az 0 pont fölé, 25-kétől 
27-kéig a fagypontig, sőt alája leszállt, s csak 28-kára 
javult meg némi tartóssággal. 

Hasonló viszonyt tapasztalunk 1868-ban Mező-
Záhon is. 

Az a szünet, mely Gyekében márczius 25-kétöl 
27-kéig jelentkezett, ismétlődik Mező-Záhon 24-ke ós 
27-ke között, s megfelelne az előzményekből folyó 
megakasztásnak. 

Nyomát ily pausának látjuk április első hetében 
is, hol némely napon (1867-ben 6-kán, 1868-ban 4, 
5. és 6-kán) a hőmérsék megközelíti az 0 pontot, 
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mire 1867-ben április 11-ke, 1868-ban április 10-ke 
nem hoz új jövevényeket. 

E megakasztó pontokon túl a vonulás teljes 
erővel halad. 

Ha itt is elfogadjuk Reissenberger ur számait, 
melyek szerint a hőmórsék közép számai: 

Márcziusra 1867 -f- 2,670" R. 
1868 + 1.800° R. 

Áprilisre 1867 + 7,756° R. 
1868 + 6,558° R. 

tehát Gyeké javára ütnek ki, akkor kimagyaráztuk 
volna egyszersmind a Mező-Záhon megesett késedel
met is. 

Ellene volna a magyarázatnak Mező-Záh délibb 
fekvése s körülmény,, hogy némely fajoknak az 
elkésése nem áll semmi arányban a légtünetek vál
tozásához, azonfelül kellőleg ellensúlyozva van azok ál
tal az elkésósek által, a melyek Gyekében is előfor
dultak a mező-záhi elkésett vonuláshoz képest. 

Az elkésések viszonya a következő : 
Mező-Záhhoz képest későbben érkezett Gyekébe 

Larus minutus 23! nappal;, mind a kettő e tájakon 
Ibis falcinellus 13j véletlen jelenség. 
Sterna nigra 12 \ 
Moiacilla flava 11 
Gallinula porzana 9 nappal; mind ezek rendes je-
Anas leucocephala 9 1. lenségei a tájnak s vonulási 
Anthus aquaticus 6 | iránynak. 
Ardea nycticorax 6 | 
Podiceps rubncollis 5| 
Ciconia álba 5 J 

Gyekéhez képest Mező-Záhon elkéstek: 
Upupa epops 30 •* 
Scolopax gallinulla 30 
Saxicola oenanthe 27 
Sylvia turdoides 25 J 
Sylvia- locustella 18 l 
Sylvia phoenicurus 18 
Totanus hypoleucos 18 
Tringa sübarquata 16 
Ardea purpurea 15 
Buteo communis 15 
Ardea stellaris 14 nappal; mind ezek rendes 
Anthus arboreus 14 [ jelenségei e tájnak s vo-
Perdix coturaix 12 | nulási iránynak. 
Sylvia phragmitis 10 { 
Columba oenas 8 ' •• \ 
Scolopax major 7 | 
Ardea cinerea 7 j . ' 
Hirundo rustica 7 | 
Cucculus canorus 6 | 
Podiceps eristatus 5 | 
Saxicola rubetra 4 j 
Anas crecca 4 j 
Palco tinnunculus 3 '. 
Scolopax gallinago 3 J 

Mind a két sorozat ismét eléggé kitünteti, 
hogy jobb, roszabb viszonyok között is történnek el
maradások, a mi szintén az előérzet ellen fordul. 

Magának a kapcsolatnak, a vonulás és légtü
netek között pedig ellene van az, a mit a következő 
sorozat kimutatni törekszik: 

^ 
A jellemző vándorok közül megérkeznek, 

az állandó fagyok idején: 
Vanellus eristatus, 
Saxicola rubicola, 
Ardea cinerea; 

az 0 ponton vagy alatta járó időben: 
Podiceps eristatus, 
Scolopax gallinago, 

, , Ardea stellaris, 
Upopa epops, 
Ardea purpurea, 
Sylvia rufa, 
Anthus pratensis, 
Milvus ater; 

hideg időben: 
Ardea nycticorax, 
Gallinula porzana, 

• Hirundo rustica, 
Totanusok, 
Motacilla flava, 
Anthusok, 
Ciconia álba, 
Palco tinnunculus, 
Podiceps rubricollis; 

határozatlan melegedő időben: ' 
Perdix coturnix, . • 
Sylvia curruca,, 

. Sterna nigra," 
Lanius collurio, 
Crex pratensis. 

Meg kell, hogy valljuk, miszerint mindezek 
nem arra valók, hogy az előérzet mellett tanúságot 
tegyenek, mint a mely előórzetet a „magnetophilok" 
és „meteorologisták", kiki a a maga módja szerint 
magyarázni törekedtek ós törekednek. Az „instinctis-
tákat" nem vehetni számba, mert módszerök kivül áll 
az inductió körén. A szellemi élet egyes nyilatkoz-
ványainak fokszerinti mérésére jelenleg még nincsen 
eszközünk. 

Az előérzet nem létezéséről még-"jobban meg
győződünk, mihelyt a vonulás többi, épp oly ér
dekes mint tanulságos jelenségeit megfigyeljük. 

Ha észlelési pontunk jól van választva s az 
áttekintés érdekében elkövetünk mindent, á mi hatal
munkban áll, fáradságunk gazdag jutalma nem ma
rad ki. 

Egy jól feloszlott hadsereg rendjót látjuk a ma
darak vonulási módjában is. Efsö repracsentánsa min
den fajnak egy tapasztalt, öreg hím, mely pontról 
pontra — mondhatni állomásról állomásra —szállva, 
ott bevárja a kedvező körülményeket, s mire ezek be
következtek, viszszaindul a délibb ponton várakozó 
csapathoz, hirül meghozván neki, hogy egy állomással 
feljebb nyomulhat! Az utat párjával jelöli. 

A gémeknél (különösen Ardea cinerea és nycti
corax) ezt igen jól észlelhetni. Miután a vezető,— ren
desen pompás fejlődésii tollazattal ékeskedő, öreg 
gém, — napokig egyedül várta a kedvező fordulatot, 
egy reggelen eltűnik, estvére beszáll párjával s a 
következő reggelen az egész csapat viszontlátásában 
gyönyörködhetünk. 
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Az állomások közötti távolságok nem nagyok, 
így a szürke gém ós vakvarjú (Ard. cinorea et nycti-
corax) a Mező Záh-Tóháti vonalon három állomást 
tart. Megérkezvén a tóháti I-ső tükörre, a puhatoló 
előre nyomul a IV dik tükörig, innen a Sculiczába, 
hol egy második vezető is kiválik, mert a vonulás 
útja itt elválván a csapat egyik része Méhes-Nagy-
Czég, innen Gyeké Czegébe veszi útját, mig a kisebb 
része a Sályii vonalat tartja, melyen megtelepedik, 
feltéve, hogy már a telepedők .érkeznek. 

Megjegyzendő ugyanis, hogy az első jövevé 
nyék nem telepednek. Ezek egyről egyig tökéletesen 
kifejlődött vének s Európa északkeleti részébe vonul 
nak. E tavakon csak pihennek és étkeznek. Azok, a 
melyek e vidéken telepednek meg, aránylag későbben 
érkeznek s az ifjabb nemzedékhez tartoznak. De ugy 
a tovább vonulók mint a telepedők a leirt rendben: 
egy tapasztalt hím. elöljárása mellett vonulnak. \ 

. Az egyes, tovább vonuló csapatok tartózkodása 
a pihenőkön, 24 órától mint minimumtól kezdve, 
több napokra is terjed, úgy a mint a vezér him in
dít ós jelez. így Ardea einerea Mező Záhon, vezérét 
már márczius 18-án láttatta a nagy tónál s e vezér 
30-káig tartotta helyét, mely idő pontig a vonuló 
csapat a Tóhát körüli tükröknél várta á jelt, mely 
30 kán adatott, 31 kén a csapat azután felnyomult 
s igy tovább. 

Csak azok az Anatidák, a melyek télen át is 
az országban maradnak s e tavakat csak a tökéletes 
befagyás miatt hagyják oda, csak ezek jőnek csa
patosan, vezér nélkül, mihelyt a jég felenged s a 
partok hosszában szabad a viz. 

A többi, igazi vándor madarak az Ardeákhoz 
hasonló vonulási rendet tartanak. 

Azoknál a nemeknél és illetőleg fajoknál, a 
melyeknél a himek ós tojók (nőstények) külön csa
patokban vonulnak (mint az Anthusoknál) a himek 
csapatja előljár s a tojók érkeznek későbben, de a 
puhatoló vezér itt is legelői jár. 

Azok a fajok ós illetőleg csapatok vagy sere
gek, a melyek nem telepednek s, északibb tájakra 
költöznek, pihenésök egész ideje alatt szorosan a ta
vakat tartják. A fecskék rajszerü sokasága, mely tá
volabbi vidékekre tart, a tavak nádas végeibe száll 
bó éjszakára, vagy az alkalmatlan idő tartamára s 
ott megvonulva, dideregve várja a jobb fordulatot-

Az elvonulás némely fajoknál estve s a hold
világos éjszakákon, másoknál a hajnal hasadtakor 
történik. 

Az északi madarak, a melyeket hazájuk téli 
zordonsága olyóink serlőire (a halászok ós vadászok 
műszava, mellyel a folyók sebes, a legkeményebb 
télben is nyitva álló helyeit szokták jelölni*) terel, 
a Mező Záh és Gyeké körüli tavakra a viz felszaba
dulásakor érkeznek meg s ott vannak még, a midőn 
e tavak vándor Faunája már javában érkezik. 

*) Törzsszava: s e r ü l v. ser lik, melynek factitivuma 
serit . Ezt elfeledte megjegyezni az M. Ny. Szótára. Dimi-
nutiv rokona: s ' e rpe t é lv . s e r p i t é i (=sürög forog = 
trepidat). Ezt meg egészen hamisan magyarázza az idézett szó
tár. Kiadó jegyz. 

így Mergus albellus, mely a him vakitó fehér
ségénél fogva igen könnyen észlelhető, csak április 
8-kán tűnt el egészen. 

Ha meggondoljuk, hogy e madár hazája Európa 
éjszakkeleti részében fekszik, megértjük az elvonu
lás ily késő voltát. Állomásokat tartva, akkor érke
zik meg hazájába, a midőn ott is enyhébb szelek 
fújnak. 

Hasonló tüneményt szolgáltat Anas clangula is, 
mely Európa "legéjszakibb pontjait.- Islandot és Nor
végiát, az éjszaki tenger környékeit vallja hazájának. 
E fajnál a himek és nőstények külön vonulnak, az 
utóbbiak későbben. Utolsó csapatuk április 10-én 
volt látható, 11-én eltűnt, s igy majdnem az Ibissel 
Egyiptom szent madarával, mely e napon érkezett 
meg, találkozott. 

E vázlat, azt hiszem elég világosan szól az oly 
rejtélyes, az inductió utján meg sem közelíthető 
„előérzet" ellen. 

Az „oktalanok" categoriájába sorozott e te
remtéseknél, tapasztalhatunk egy nagyszerű tájóko 
zási tehetsóget, mely azonban a madártávlatban 
(Vogelperspective) leli megfejtését, mert tudjuk 
azt, hogy a vonulók a magasban tartanak: egy a 
lehetőségig nagy láthatár érdekében; vonaluk, irányuk 
a legcsalhatatlanabb: a viz, mely a szárazföld la
kóit a tavakhoz és forrásokhoz, a tenger lakóit a 
tengerekhez vezérli okvetetlenül; a vonulás módja 1 
egyedül a tapasztalás kifolyása, melyet e magas szer
vezetű lényektől eltagadni nem lehet. A csapatok 
élén, azokat megelőzőleg, mindég a faj tapasztalt 
vénje jár, jelöli az utat, a melyet ő már szülei, faj 
rokonai vezérlete alatt s mint vezér is megtett. 

És ők visszatérnek mindnyájan azokra a he
lyekre, a melyek fószköket látták, a meiyeken fel
nevekedtek. A felszaporodás eloszlatja őket, de csak 
szomszéd tájakra; a vibar, táplálékhiány, elváltozásai 
a tájnak (az erdők kiirtása, vizek lecsapolása stb.) 
uj tájak felkeresésére birják, de az ösztön, e hatá
rozott fogalom nélküli valami, nem vezérli őket: fon
tolva, puhatolva haladnak ők, a magasból letekintve 
és tájékozva éppen ugy mint lenn a földön s a ten
ger tükrén az ember a delejtű segítsége mellett. 

És mi az, a mi e vándorokat elmenetelre és 
visszajövetelre készti ? 

Nem más mint a ragaszkodás, fokozva a nemi 
ösztön (nem Instinctus, hanem a német „Trieb") 
és azon táplálék által, a melyen felnevekedtek. 

Én ugyanis azt tartom, hogy vándoraink azo-
kön a vidékeken, a melyeken a tél tartja, nem fész
kelnek. 

Indokai e meggyőződésemnek a következők. 
A tavaszí jövevényeknél a nemzőrészek duz-

zadoznak s a nemi ösztön teljes felébredéséről tanús
kodnak. 

Ha evvel szemben azt tekintjük, hogy az őszi 
elvonulás csak akkor veszi kezdetét, a midőn az 
ifjú nemzedék már megbírja a fáradalmak elviselését; 
ha felvesszük, hogy ez a nemi ősztön végrehajtása után 
sok idővel történik meg; ha felvesszük, hogy az elvo-
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nulás kedvezőbb viszonyok kőzött történik, a men
nyiben a vándorok még a jó időjárás idejében kel
nek utra s gyorsabban érkezhetuek a tél tartamára 
választott melegebb tájakra, és tudjuk azt, hogy a 
fészkelést rögtön megkezdik, mihelyt helyeiket elfog
lalják: ugy a nemzőrészek elváltozását, duzzadozását 
az őszi'példányokon, m é g i 11 kellene észre vennünk: 
a ml azonban nem történik, mert minél későbben 
vizsgáljuk e részeket, annál kisebbre sorvadtaknak 
találjuk. 

Egy másik tekintet az, hogy sok fajnak a tá
volléte oly rövidre van szabva, miszerint az utra 
(ide és oda) szükséges időt kifogva, nem maradna 
elég idő a fészkek megcsínálására a tojásra és köl
tésre; és egy utra alkalmas nemzedék felnevelésére 
már semmiképpen sem. 

És mi tehát a. vonulás lényegének a lényege? 
E nehéz kérdésre nincsen határozott felelet, 

mert e jelenség szoros kapcsolatban áll az öszvea 
természet tüneményeivel s csak ezekkel egyetembea 
oldhatni meg. 

A faj keletkezése felett folytatott heves vita 
borszakában, abban a korszakban, a melyben a phy-
siologia fölébe kerekedett minden másnemű észlelet
nek, ki légyen az, a ki a vonulás lényegét megfejtse ? 

Abban az időszakban, a melyet a természet 
nyugalmának szoktunk nevezni, a rovarvilágot az 
átalakulás oly stádiumában tartja, a melyben nincs 
szüksége a táplálékra, a természet öszveségónek is
mét nincsen szüksége a a rovar tevőleges működé
sére; és ugyan ebben az időszakban a lények ezrei 
éppen tevőlegesen, mélyen nyúlnak be a rovarok 
alvó átalakuló világába, a tulszaporodás fékezése, egy 
bizonyos status quo fenntartása érdekében. 

A harkályok, szintén elég világos bizonyítékai 
állításunknak. 

A medve, a hörcsök, a pelék álomba merülnek, 
mig az emlősök ezrei ugyan ekkor teljes működés
ben vannak! 

A zordon éjszak leküldi szárnyasait, melyeknek 
ami telünk aránylag enyhe évszak; cserébe elvonulnak a 
mi vándoraink enyhébb éghajlatokba s ott végzik a.vég
zendőket, éppen ugy a mint végzik helyetteseik mi
nálunk. 

Darwin „struggle for existence"-ét nem ma
gyarázhatni az ellenséges indulatból, hanem a szük
ségességből, a rendből mely azonos avval, a mit 
természeti törvénynek szoktunk nevezni. Az a nagy 
processus ez, melyből kiválik az öszhangzat, az egyen
súly és aránylagos ság. s 

Azok a szervezetek, a melyek a röghöz van
nak lánczolva, éppen szervezésöknél fogva és ezekkel 
ellentétesen azok, a melyek a távulságokat is le 
győzik: földünk és vizeink minden talpalatnyi te 
rére czéloznak. 

Avagy kell-é világosabb, tanuságosabb képe 
e mozgalomnak, mint a minő az, a melyet bár csak egy 
mezőségi tó Ornisában szemlélhetünk? Lássuk a ké
pet. Lássuk mint uralkodik az Ornis annak az ösz-
vegén, a mit tónak szoktunk nevezni. 
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A kis Motacilla, alig egy hüvelyknyi magas 
lábszárral, rövid csőrrel s a viz iránt érzékeny tol-
lazattal a tó legszélére van utalva: ott működik a 
rovarok, rák* és csigafélék íulszaporodása ellen. A 
Tringák kis csoportja magasabb lábszár mellett, hosz-
szabb csőrrel, kevésbé érzékeny tollazattal ellátva 
már mélyebre hatolhat, de a parthoz van még köt
ve. A Totanusok hasonló szervezet mellett még hosz-
szabb csőrrel, közbülső és külső ujjjaik között kez
dődő uszóhártyával ellátva, még kevésbé érzékeny 
tollazattal s még magasabb lábszárakkal, még mé
lyebbre hatolhatnak; lábolva, sőt kis távolságokon 
kezdeties úszással is segítenek magukon. Totanus 
glottis és fuscus fajokon át Limosa melanura és 
Himantopus rufipes-ig, hasonló testszervezet mellett, 
a láb hossza már nyolcz hüvelyknyire haladt s e 
hosszúsággal tágult a tér is, a melyen a „struggle 
for existence" azaz: az egyensúly és status quo 
fentartása érdekében szükséges működés foly. E cso
port tisztán a rovaroknak, rákféléknek és csigáknak szól: 
egyszóval mindazoknak az alakoknak, a melyek 
szükségképpen a sekély vizre vannak utalva. 

E csoportra következnek a gémek, melyek az 
Ardea minuta és cinerea közötti különbség alapján 
ismét a sekélyebb helyeket uralják, de már más 
alakokkal táplálkoznak: ezek a hüdlőket és halakat 
szabályozzák, korlátozzák. 

És most jőnek a ruczafélék, melyek bizonyos 
tekintetben omnivorák, minthogy növényi és állati 
táplálékot egyiránt kedvelnek. Ezek már nincsenek 
sem a sekély sem a szabad parthoz kötve; behatol
nak a nádasok tömkelegébe; a sík vízen, faj és 
csoport szerint fokozódó bukó tehetség mellett már 
a mélységre is befolynak. Fulica atra, a G-allinulák 
a nádak között végzik azt, a mit a gázlók (Tringa 
Totanus) a parton végeztek. A sort bezárják a bukó 
ruczák ós a tulajdonképpeni búvárok, melyek az egész 
mélységen uralkodóak, a búvárok különösen azáltal, 
hogy,a szó tágasb értelmében omnivorák. A mi a 
viz színén feljüi emelkedik: a sás, gyékény és nád, 
az a Sylviákban (nádi zenérek) Emberizákban és 
Parusokban hasonló korlátozó elemeket tart. 

És a midőn a nagy szürke gémet leüti a ván
dor sólyom, a nagy karvaj fojtogatja a ruczákat, akkor 
Eulco subbuteo, Astur nisus az apró madarak közzül 
szedi ki prédáját, benn a tó mélyében a falánk csu
ka, az éles fogú sügér nyeldesi fajrokonait, sőt saját 
véreit sem kíméli meg, de ismét vak dühében belé 
bonyolódik ,a hínárba a melyben elvész, petéit pedig 
sekély helyekre rakva, kiteszi a partok őreinek: minde
zekben képét látjuk magunk előtt annak a csodálatos 
rendszernek, mely a tavat minőségében ós Ifflapotjában, 
a benne, rajta és körülötte nyilatkozó életet helyes 
arányban fenntartja! A kép tökéletessége kedviért 
szükséges még az a megjegyzés, bogy a ragadozó ma 
darák korlátozása önmagukben rejlik, mert csak egy 
két fiókot nevelnek évenként, holott fenntartásukra 
évenként szaporább élőlények százai szükségesek. És 
e szervezetek alkatára, felosztására talál a régi pél
dabeszéd: incidit in Scyllam, qui vult vitare Cha 
rybdim! * 

-^»» 
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viselik. Ez az egyetlen ellenvetés is halomra dönti a 
fennebb adott d êductiot. . 

Itt maradnak ők s végzik azt, a mit éppen 
csak ők végezhetnek - a többi elvonul hogy a ma
ga idejében visszatérjen. — A megmaradás és elvo
nulás tényének Alapos megfejtése ismét csak vissza
vezet az önmagái alkotó vagy egy istenség által ve
zérelt természet kérdéséhez, ahoz a kérdéshez, a 
melyet az emberi elme fel nem ér. 

A madárvonulást illetőleg, hiven teljesített 
kötelesség tudatával zárom bé jelen észrevételeimet" 

Ez eredménye az inductiv eljárásnak, de ko
rántsem megfejtése a lényegnek, mely az emberi 
elme törekvésének végczélja. 

, Csak egyetlenegy ellenvetést hallok az „ins-
tinctisták" részéről, azt, mely a kivetkező kérdésbe 
van foglalva: „Miképpen lehet megfejteni, hogy egy 
madár, mely a fogságban született, fajrokonaivál 
nem érintkezett, a tavasz és ősz beálltával nyugta
lankodni kezd, menekülni akar s elmetszett szár
nyakkal is repülni, más szavakkal: vonulni, vándo
rolni akar?" 

Viszont kérdésem, az: vájjon a kérdésbe fog , 
lal.t állítás kiállja-é a tudomány legsanyarubb birá 
latát? Ki nevelte a madarat? Ki nevelte úgy, hogy 
az állatoknál jelentkező élessége a látás és hallás 
szervének el. lett volna zárva a szürkület vagy alkonyat, 
a holdvilágos éj csendjében vonuló fajrokonok jelei 
elől? 

Nem hiszem, hogy létezett, hogy létezzék or-
nithologus, a ki ekisértmény szabatos végrehajtásáról 
felvilágosítást birjon adni. 

És ha adná, még pedig ellenem adná, hová 
érnénk ?•• Okvetetlenül a Darwin és Haeckel állították 
öröko'déshez, mely csak a nemzedékeken keresztül 
űzött elfajzás befolyása alatt csökkenti, alakítja át az 
eredeti tulajdonságot, mely a vad typusból a házi
állatot s eltérő tulajdonságait megalkotta. 

Es még is a lényeg? ez mind a két utón 
megközelíthetetlen. 

Mindig és mindenütt feltámad a kérdés, vita 
és harcz mely az önmagát alkotó természetet az 
istenség ideájával állítja ellentétbe, voltaképpen pe
dig határát jelöli az emberi észnek, felfogásnak és 
bélátásnak. 

Es milyen mélységre hatolnak azok, a kik 
„előérzeteket" rántanak elé, oda vetik a szőnyegre, 
de kerülik az igaz érvelést, a tényt és végleget egy-
iránt ? 

Láttuk ezt gróf Lázár Kálmán ur eljárásán. A 
mennyiben nézeteit követhettük, deductioja ilyszerü 
volt: a madarak a lég urai, a repülési tehetség 
alapja a sajátságos szervezetben rejlik, mely úgy
szólván a légtől át van hatva, mert a csontok üresek 
és Ségedények által kapcsolatban vannak a tüdővel, 
mely megtölti levegővel a csontokat, sőt a tollak 
likacsait és szárait is, ama physikai állapot előállí
tására, mely a repülés mechanicus működésével egyo 
temben a specíficus (faj) súly különbséget nem csak 
kiegyenlíti, hanem a repülő madár javára fordítja. 
Ez ellen nincsen kifogásunk, de van a további kö
vetkeztetésre nézve, mely igy hangzik : miután tehát 
a madár át van hatva a légtől, következik, hogy a 
lég változásai iránt igen érzékeny; sőt előzetesen is 
megérzi a változások bekövetkezését és ez az előér
zet az, a mely a madarakat távozásra és visszaté
résre birja! 

Az az egyetlen ellenvetés, hogy a jó repülők 
tehát a légtől kitűnően áthatott madarak között 
akárhány az olyan faj, a mely nem vándorol, da
czára annak, hogy a lég változásai ugyancsak meg

j e g y z é s e 
a Mezőség területén észlelt madárfajoknak-

Jegyek: Z=Mező-Záh. Gy=Gryeke. *— rendes lakója a 
vidéknek, v— vándor 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19. 
20 
21 
22, 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Yultur cmereus L. Z. Gy. 
„ fulvus L. Z. Gy. 

Aquila naevia L. őszkor. Gy. 
„ albicilla L. Z. Gy. 

*Pandion haliaetos L. Z. Gy. 
*Milvus regalis L. Z. Gy. 
* „ ater L. Z. Gy. v. 
*Buteo vulgáris L. Z. Gy. v. 
*Astur palumbarius L. Z. Gy. 
* „ nisus L. Z Gy. 
Palco peregrinus L. Gy. 
* „ subbuteo' L. Z. Gy. v. 

„ aesalon L. Gy. 
* „ rufipes Bes. Gy. Z. v. 
* „ tinnunculus L. Z. Gy. v. 
*Oircus aeruginosus Z. Gy. v. 
* „ cyaneus L. Gy. v. 
* „ paliidus Auct? Z. Gy. v. 
* „ cinerascens L. Gy. v. 
*Strix flammea L. Gy. Z. 
* „ passerina Auct. Gy. 
*Lanius excubitor L. Z. Gy. v. 
* „ minor L. Z."Gy. v. 
* „ collurio Briss. Z. Gy. v. 
*Gorvus corax L. Z. Gy. 
* „ cornix L. Gy. Z 
* „ frugilegus L. Z. Gy. 
* „ monedula L. Gy. 
*Pica caudata Briss. Z. Gy. 
*Garrulus glandarius L. Z. Gy. 
Coracias gaxrula L. Gy. v. 
*Oriolus. galbula L. Z. Gy. v. 
Alcedo ispída L. Gy. 
*Cucculus canorus L. Gy. v. 
*Picus major L. Gy.' Z. 
*Yunx torquilla L. Z. v. 
*Upupa epops L. Z. Gy. v. 
*Fringilla chloris L. Z. Gy. 
* „ domestica L. Z. Gy. 
* „ montana L. Gy. 

„ serinus L. Gy. 
* „ coelebs L. Gy. Z. 

., montifringilla L. Z. Gy. 
Ihk. 



sr 44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
61. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 

98; 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 

k 

*Fringilla cannabina L. Z. Gy. 
„ linaria L. Z. Gy. • 

* „ carduelis L. Gy. 
*Emberiza milliaria L. Z. Gy. 
* „ citrjnella L. Z. Gy. 
* „ schoeniclus L. Z. GY, 
*Alauda arveasis L. Z. Gy. 
* „ eristata L. Z. Gy. 
Anthus Kichardü Yieil. Gy. Y. 
* „ campestris Bechst. Z. Gy. Y. 

„ aquaticns Bechst. Z. Gy. v. 
* „ arboreus Bechst. Z. Gy. v. 
* „ foliorum Brehm. Z. Gy. v, 
*• „ pratensis Bechst. Z. Gy. v. 

„ rufogularis Brebm. Gy. v. 
*Motacilla álba L. Z. Gy. 
* „ flava L. Z. Gy. v. 

„ Biúfurea Bechst. Gy. 
*Accentor modularis Koch. Z. Gy. 
*Parus major L. Czege. Gy. 
* . „ palustris L. Gy. 
* „ coeruleus L. Gy. 
* „ biarmicus L. Czege. Gy. 

„ pendulinus L. Z. 
Pastor roseus Aldrov. Gy. 
*Sturnus varius L. Z. Gy. v, 
Turdus viscivorus L. Gy. v. 
* „ musicus L.Z Gy. v. 

„ pilaris L. Z. Gy. v. 
* „ iliaeus L. Z. v. 
* „ merula L. Z. Gy. 
*Saxicola oenanthe Bech. Z. Gy. v. 
* „ rubetra Bech. Z. Gy. v. 
* „ rubicola Bech. Z. Gy. v. 
*Troglodytes punctatus L. Z. Gy. 
*Sylvia philomela Bech. Z. Gy. v. 
* „ atricapilla Lath. Gy. v. 
* „ cinerea Lath. Z. Gy. v. 
* „ curruca Lath. Z. Gy. v. 
* „ Sueeica Lath. Z. v. 
* „ phoenicurus Lath. Z. Gy. v. 
* „ rubecula Lath. Z. Gy. v. 
* „ turdoides Mey. Z. Gy. v. 
* „ arundinacea Lath. Z. Gy. v. 
* „ öuviatitis Wolt. Z. v. 
* „ locustella Lath. Z. Gy. v. 
* „ phragmitis Bech. Z. v. 
* „ hippolais Lath. Z. v. 
* „ sibilatrix Bechst. Z v. 
* „ ruta Lath. Z. Gy. v. 
*Muscicapa luctuosa Temm. Z. v. 
*Hirundo rustica L. Z. Gy. v. 
* „ urbica L. Z. Gy. Y. 

„ riparia L. Z Gy. v. 
Cypselus apus 111. Z. Júliusban v. 
Columba palumbus L. Z. v. 
* „ oenas L. Z. Gy. v. 
* „ turtur L. Z. Gy. v. 
*Perdix cinerea Lath. Z. Gy. v. 
* „ coturnix Lath. Z. Gy. Y. 
*Otis tarda L. Z. Gy. 
Charadrius pluvialis L. Z. v. 
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106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 

v. 
v. 

Charadrius hiaticula L. Gy. v. 
* » minor M. W. Z. Gy. v. 
Himantopus rufipes Bech. Z. v. 
*Vanellus cristatns M. W. Z. Gy. v. 
Numenius phoeopus Bech. Gy. ?. 
Ibis Falcinellus Tem. Z Gy. v. 
*Ciconia álba L. Z. Gy. v. 
Grus cinerea Bech. Gy. v. 
*Ardea cinerea L. Z. Gy. v. 
* „ purpurea L. Z. Gy. v. 

„ aegretta L. Méhes v. 
„ garzetta L. Méhes v. 

* „ stellaris L. Z. Gy. v. 
* „ nyeticorax L. Z. Gy. 

„ ralloides Scop. Z. Gy 
•* „ nainuta L. Z. Gy. v. 
*Tringa subarquata Temm. Z. v. 

„ pugnax L. Z. v. 
*Totanus hypoleucos Temm. Z. Gy. v. 
* „ oehropus Temm. Z. Gy. v. 
*• „ glareola Temm. Z. Gy. v. 

„ fuscus Leist. Z. Gy. v. 
„ stagnatilis Bechst Z. Gy. 
„ calidris Bechst. Z. v. 
„ glottis Bechst. Z, v. 

Limosa melanura Leist. Z. v. 
*Scolopax major L. Z. Cy. v. 
* „ gallinago L. Z. Gy. v. 
* „ gallinula L. Z. Gy. 
*Ralíus aquaticus L. Gy. v. 
*Crex pratensis Bechst. Z. Gy. v. 
*GalIinula porzana Lath. Z. Gy. v. 
* „ minuta Br. Gy. v. 
* „ pusilla Bech. Gy. v. 
* „ chloropus Lath. M. Z. v. 
Phalaropus cinereus Bris. Tóhát. 
*Fulica atra L. Z. Gy. v. 
Sterna hirundo L. Z. Gy. v. 
* „ -nigra L. Z. Gy. v. 
* „ leucoptera Temm. Z. Gy. v. 
Larus fuscus L. Z. Czege. Y. 

„ minutus Pali. Gy. Z. v. 
Cygnus musicus Bech. Z. v. 
Anser cinereus Mey. Katona v. 

„ segetum L Czege. v, 
Casarca rutila Bonap. Tóhát. 
*Anas clypaeata L. Z. Gy. 
* „ boschas L. Z. Gy. 
* „ strepera L. Z. Gy. v. 

„ acuta L. Z. Gy. v. 
* „ penelope L. Z. Gy. v. 
* B querquedula L. Z. v. 
* „ crecca L. Z. Gy. v. 
Oedemia fusca Flemm. Z. v. 
*Etismatura leucocephala L. Gy. v. 
Branta rufina Bője. Z. Gy. v. 
Aythya ferrina Bője. Z. v. 
*Nyroca leucophthalmus Flenn. Z. Gy. 
Clangu'a glaucion Bője. Z. Gy. 
Mergus merganser L. Z. Gy. v. 

„ albellus L. Z. Gy. v. 



-«x> 57 <»-

f % 
167. *Podíceps eristatus Lath. Z. Gy. v. 
168. * „ rubricollis Lath. Z. Gy. v. 
169. „ auritus Lath. Z. Gy. v. 
170. | minor Lath. J. Gy. 
171. Colyinbus glaciális Br. Z. v. 
172. Carbo cormoranus Mey. Z. v. 
173. Pelecanus onocrotolus L. Katona, v. 

A mi a jegyzéshez tartozó speciális adatokat 
illeti, ezeket a következőkben adom. , 

A két Vu l tu r faj rendes kísérője azoknak a 
nagy marhacsordáknak, a melyeket az ország külön
böző részeiből terelnek a mezőség legelőire. 

A q u i l a a l b i c i l l a csak néha vetődik e 
tájra, ha a dög bőségben van. 

Pand ion h a l i a e t o s két párban szokott itt xauyaani; az egyiK par a gyeue-czeg^i, a masiK am.-
záhi sorozatot tartja. Fészkelését nem leshettem meg. 

Fa lco p e r e g r i nus csak tavaszkor és ősszel 
jelenik meg rövid tartózkodásra. 

Fa lco ruf ipes rendesen az ud párok körüli 
jegenye iákon. költ. 

St r ix f lammea a katonai tó nádasában 
ütötte fel tanyáját. 

Alcedo ispida, mint kóbor madár, csak 
néha jelenik meg s nádvégeken lesi prédáját. 

F r i n g i l l a s er inus csak egyszer észleltetett. 
F r i n g i l l a m ont if r in g i l la éppen csak 

megpihent s a mily gyorsan jött, ép oly gyorsan 
távozott. 

A n t h u s R i e h a r d i egy borzasztó vihar és 
eső közben észleltetett, elejtése nem sikerült, mert a 
szakadó eső tönkre tette a fegyvereket. 

A n t h u s a q u a t i c u s sokáig pihen, de töké 
letesen elvonul. 

Anthus r u f o g u l a r i s hasonlóképen. 
M o t a c i l l a sulfureacsak egyszer baran

golt el a tájra. 
P a r u s b ia rmicus M. Záhon nem fordul elé, 

mert kizárólag a mocsarak gyékényeseit kedveli. Cze-
gei lakhelye Petényi hátrahagyott kézirataiból van 
véve. 

Pa rus pendu l inus csak egyszer jelent meg 
s igen gyorsan eltűnt. 

Pas to r roseus 1868-ban roppaat seregek
ben látogatta meg Erdélyt. Ez évben a sáskák igen 
bőven voltak 

T u r d u s p i l a r i s csak pihenőt tart a tavak 
körül. 

Sylvia Suecica a tóvógek és a lecsapott 
tavak száraz nádasait lakja. Párzás idején a him 
lebegve és függőlegesen, szépen dalolva emelkedik a 
nád íölé s éppen igy ereszkedik a sűrűbe. Nyösténye 
igen ritkán kerül szem elé. 

H i r u n d o r i p a r i a nem költ itt, de fészkei 
közel kell, hogy legyenek, mert gyakran, de futóla
gosan jelenik meg a tavaknál. 

C y p s e l u s a p u s csak vonuláskor látható; igy 
Columba pa lumbus is. 
Otis t a r d a rendes lakója a Mezőségnek s 

minden évben költ. 
C h a r a d r i u s p l u v i a l i s tavaszi, Ch. h i a t i -

cula őszi vendég. 
fe Muz. Évk. VI. köt. 
tía,—, _ , , _ . — , 

H i m a n t o p u s r u f i p e s csak egy pár jelent 
meg. A jércze beteg volts felbonczolás alkalmával egy 
nagy Tsenia találtatott a gyomrában. Maga, a faj meg
felel Brehm H i m a n t : l ong ipes változatának. 

Numenius* phaeopus és Ib i s falcinel-
lus csak látogatói e tavaknak. 

A r d e a a e g r e t t a és garzettac&ak megbíz
ható leírások alapján vétettek fel. 

Ardea r a l l o i d e s csak tavaszi és őszi vea-
dég itt. Ifjú nemzedéke őszkor nem ritka. 

T r i n g a ("Machetes) p a g n a i csak fészkelés 
után keresi fel e tavakat. 

Totanus fus cus, s tagn a t i l i s, ca l id r i s , 
g lo t t i s csak vonuláskor érintik a vonalat. 

Lim osa melanura csak nyárban vetődik ide. 
x~n a/iiij. op us c i u e i e u s csak leirds nyomán 

vétetett fel (lásd I. rész). 
S t e r n a h i rundo , L a r u s fascus és mi-

n u t u s csak vándor vendégei a vonalnak., 
Cygnus m u s i c u s hasonlóképpen, s igy az 

Anseres is. 
Oasarca ru t i l a csak mások leírása után 

került e jegyzékbe. 
A n a s a c u t a vándor vendég. 
Oedemia fusca, Branta ruíiiia, Ayt-

h y a f e r r i n a , C l a n g u l a glaucion, Mergus 
fajok, Podiceps a u r i t u s , minor , Colymbus 
g l a c i á l i s , Ca rboés P e l e c a n u s csak vádor 
látogatói, illetőleg vendégei a tósorozatoknak 

Xürismatura (Anas) leucoeepliala. 
Ez érdekes fajhoz a mező-záhi kirándulás is 

- igen érdekes adatokat szolgáltatott. 
Többek között megbizonyult itfeni fészkelése, és 

pelyhes fiókái közzül három meg is került. 
A faj már április havában érkezik meg. E ko

rán érkező csapatok (2—4 pár) rövid pihenés után 
tovább vonulnak, azok a párok pedig, melyek itt 
telepednek, rendesen csak május elején érkeznek meg. 
Erismatura leucocephala igen gyors úszó és rendkí
vüli búvár. A távolságok, a melyeket a víz alatt 
legyőz, sokkal nagyobbak a Podiceps cristatuséinál. 

A társaság szorosan együtt tart s egész napon 
át élénk mozgásban van: lubiczkol, bukik stb. 

Úszás közben a test jól kiáll a vízből s különö
sen a hím feltűnő, részint fehér feje, részint a farka 
tartása által. A fark ugyanis függőlegesen tartatik 
s a madár ugy néz ki mint egy úszó magyar nyereg. 

Test tartása, hordozása a vízen igen szép; nyaka 
hattyúmódra hajtva; — egész megjelenésével bár mily 
tömegből rögtön kitűnik. 

Más ruczákhoz képest nem vad. Sövid szár
nyai következtében felrepüléskor roppant távulságra 
veri a vizet. Elejtése csak kis távulságból s ugy si
kerül, ha a lövés fejét vagy nyakát éri; nagyobb 
távulságból a lövés nem hatol keresztül a sűrű bol
tozaton, a madár elbukik s majdnem ugyan azon a 
helyen jelenik meg ismét. 

Boncztani tekintetben nevezetes, hogy párzás 
idején a hím nyakatőve aránytalan vastag. A vasta
godás a begy tájától eredve kétfelől a hátnak tart, 
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hol két hosszúkó domborodást képez. Oka e vastago
dásnak egy tőrrel lazán öszvefüggő, szivacsos, edéay-
dús_sejtszövet,.mely a hím túzokéhoz hasonló. 

Tartózkodási és fészkelési helyei a síkú náda 
sokkal körülvett tavak. *.. 

Június első felében a tojó. 5 fiókát vezetett, 
melyek közzül három megkerült. 

A fióka csőre már mutatja tövén azt a hólya
gos vastagodást. 

A'pelyhek szine igen sötét barna fekete, a 
csőre tövétől a szeme alatt és füle felett elmenve 
fehér vonal húzódik át, begye kikányarodással a fül 
tájáig fehér, a hasa. szennyes fehéres az oldalakba 
enyészve. A hónalján mind két felől de nem min
den példánynál alig áttetsző világos folt. 

Fark-tollai szálszerüen hasogatva, legyező
módra széljel terjeszkednek. 

Fésztelési helyei a térképen (IV. tábla) E be
tűvel vannak megjelölve. , 

A térképhez tartozó magyarázat a mennyiben 
az oraitnologiai részt illeti, a következő: 

A Czikud felől, II-vel jegyezett kis tükörben E 
betű jelöli azt a helyet, a melyen az Erismatura fió
kát megkerültek. A IV és VI tükrön az E betűnek 
az a jelentősége van, hogy itt Erismatura tartózko
dott, 

A tóbáti mocsárban a C betű, a hattyú tartóz -
kodásí helyét jelöli; ugyan itt G a Totanusok, S a 
Svlvia Suecíca tanyáját mutatja. 

A IV-dik tükörben ST a Sternák helyét jelöli. 
A nagy tó feletti nádasban S ismét Sylvia 

Suecicához vezet. 
A Sctiliczában G a Limosa tnelanura, Mache-

tas pngnax helyéről ad hírt, mig H a Himantopus 
rufipes tartózkodását jelenti. 

A méhesi. lecsapott tóban S ismét Sylvia Sue-
cicát jelent. • * 

Avval a megjegyzéssel zárom bé leirt kirándu
lásaira ornithologiai eredményét, hogy a fajok jegyzé
kéhez csatolt észrevételeknek egyik része az évek 
különböző szakaiban e tájakra tett számos kirándu
lásaimnak az eredménye. 

*TSr""W Ti Ti 

llíiUili. 
A halak osztályát, mely a Mezőség tavaiban 

nem sok, de annál érdekesebb fajt mutat, az idő foly
tán tüzetesb tanulmány tárgyává tettem. Az V-
dik kötetben közlött, a Mezőség felső tósorozata-
Ml származó fajok meghatározásakor csak Bielz E. 
A. is méretes Faunájához folyamodhattam, mely a szí
nezet mellett éppen csak az uszányok sugárszámát 
veszi tekintetes az egyes fajok megkülönböztetésénél, 
holott a Mező-Záh-Tőháti rész kutatásánál már Hec-

. kel és Kner nagybecsű müvét*) használhattam, mely 

*) Heckel und Kner: Die Siisswasserfische der österrei-
cH'schen Monarchie etc. lelpzig 1858. 

küíönöseu az oly nehezen megkülönböztethető fehér-
halak (Scardinius, Leuciscus) faj és nem szerint való 
elválasztását főleg a torokfogak külömbségeire fekteti. 

A mezőségi halfauna tüzetesb tanulmányozása 
fontosnak és szükségesnek mutatkozott már azért is, 
mert Bielz kutatásai nem terjedtek e tavakra s az 
Ichthyologia akkori állásánál fogva még abban az 
esetben is, ha a Mezőségre kiterjednek, nagyobb — 
olykor ki sem igazitható — hibák nélkül ugy sem ma
radhattak volna, miután a kutatás — Heckel és Kner 
müvét megelőzve — bizonyos fajok megkülönbözteté
sét meg sem engedhette ; továbbá azért, mert a 
Mezőség területe ichthyologiai tekintetben isterra in-
cognita maradt eddig s a faunisticus munkák sorá-

tájak halaira vonatkozik. 
Kutatásomat az mozdította elé leginkább, hogy 

a 'Maző-Záhi nagy tó tulajdonosa Ugrón Sándor ur ő 
méltósága több izben meghívott a téli halászatra, 
mely egy nagy, vonó hálóval kisebb nagyobb siker
rel minden évben ismétlődik. 

Ugrón Sándor ur localis ismerete, tapasztalatai 
a triviális elnevezések éles megkülönböztetése, egye,, 
sülve avval a körülménnyel, hogy minden egyes faj 
számos példányokban került asztalomra, segítettek 
abban, hogy a határozásokat behatókig ejthetem meg. 

Heckel és Kner rendszerébe foglalva a nemek 
és fajok sorozata következőleg csoportosul. 

Család. Veremáei. 
Faj. Perca . f l u v i a t i l i s L. Magyarul: 

Sügér ; németül: Flussbarsch; oláhul: Kosztrós (ez 
a név az egész mezőségen közneve a fajnak, sem 
Bielz, sem Heckel és Kner nem ismerték.) 

K6t,* alapján, egy alacsony hártya által ösz 
vekötött hátuszánnyal, kefefoggal; A. kopótyu elő-
fedele fogacsolt,. maga a fedél tövises; a szem alsó 
felét környező csont széle gyengén fogacsolt, orczai 
pikkelyesek; a nyelv sima. 

Teste hosszúkó összenyomott lapos, ,a háttól 
a hasfelé lefutó 5—7 sötét keresztesikkal; az első 
hátuszány végén egy sötét, nagy folt; a has és 
aluszányok vörösek. 

Az uszánysugarak szerint állandóan: 
1-ső hátuszány 13-̂  
2-dik „ 13.)- sugár a mezőzáhi példányoknál. 
Aluszány 11/ 
1-ső hátuszány 1,2̂  
2 dik „ 14 j- sugár a gyekéi péld-ánynál. 
Aluszány 1CM 

Á l t a l á n o s a n 
1-ső hátuszány 13—15-. 
2-dik „ 14-—13J- sugaras Heckel és Kner 
aluszány 8—9̂  ' szerint. 

Bielznél az idevágó adat homályos, mert csak 
egy hátuszányt emel ki, a nélkül, hogy megjelölné 
vájjon az elsőt vagy a másodikat észlette-é. Az alu
szány sugárszámát 10-re teszi, mi megegyezik a 
gyekéi példánnyal. 

^ 
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Ebből az összvehasonlitásból kitűnik, hogy az első 
hátuszány sugarainál nem a Heckel és Kner felál
lította 13, hanem a 12 sugár a minimum, az alu-
szánynál pedig 9 helyett 11 a maximum. 

S z i n e : a zöld háttól zöldesen enyészik a fe
hér has szinéig. A csikók nélküli példányok ritkák. 

N a g y s ág a. A mező-záhi legnagyobb példány 
9" 3 ' " : Heckel és Kner szerint ritkán több egy láb
nál; Bielz ellenben 16—18 hüvelykre teszi, mi al
kalmasint tévedés. 

E l t e r j e d é s . A Sügér azokban a tavakban 
honos, a melyekben erős vízerek ömlenek, vagy a 
melyek forrásokban gazdagok, így a gyekéi S I, II 

' tükörben (lásd V-dik kötet) különösen pedig a mező 
záhi nagy tóban. Nagyobb példányok ritkák, 1" és 
2" nagyságúak ellenben feles számmal fordulnak elő. 

Bielz ritkának mondja, mi azonban csak a 
folyókra találhat. 

Család. Cjpr i i to idei . 
F a j : C y p r i n u s c a r p i o L. Magyarul: 

Ponty, Potyka, a Mezőségen, P o z s á r, mi nem 
helyes, mert a magyar halász e nevet a fehérhalakra 
(Leuciscus) alkalmazza; németül: Karpfen ; oláhul: 
Krap. 

Szája fogatlan; a torokfogak erősek a belső 
sorpn 1, közbül 1, a külsőn 3 nagy fog, koronájuk 
rovátkos (dentes molares); a fej pikkely nélkül: egy 
hátuszány; a száj két szélső és két fölajk bajusszal; 
a hát- és aluszány első sugara erős, fogacsolt. 

Orra vastag, a homlok és hát éle egyenletes 
ívben emelkedve. 

Az uszány-sugarak pontos meghatározására nem 
volt elegendő példány. 

S z í n e : kékes zöld hát, oldalai zöldesen sár
gák, hasa sárgás fehér. 

N a g y s á g a : ritkán 2 láb hosszaság mellett 
1 8 - 2 4 font súlyú. 

E l t e r j e d é s e . A Potyka főtárgyát teszi a 
mezőségi halászatnak ; tudtom szerint eléfordul a 
záhi nagy tótól lefelé minden tükörben. Az északi 
sorozaton í 864-ben kifagyott s csak egyesen fordul 
elé, Czegében ellenben gyakori (Gf. Wass Ádám tu 
dósitása szerint). Mező Záhon hosszas szünet után 100 
mázsa fogatott egykoron, jelenleg azonban igen mega
padt a faj. .."•••,,.' 

Nem. Carassinus. 
F aj. Garas siu s g ibe l io Nils. Magyarul: 

Kárász, németül Karausche; oláhul: Karasz. 
Torokfogai lapiczkások (dentes scalpriformes,) 

szám szerint négy egy sorban; szája bajusztalan; 
hát és aluszány egy hátsó élén fogacsolt csontsugárral. 

A fej hossza felülmúlja a test magasságának 
felét. Lapos, széles hal ; a fej hátsó része és az elő 
hát lapos, egyenletes ivet képez; egy hátuszány. 
Hátuszány 
Aluszány 
Hátuszány 
Aluszány 
Hátuszány 
Aluszány 

14 sugaras ; mező'záhi példány. 

14—16( sugaras; Heckel és Kner szerint. 
4 -61 s 

20—21 Í 
q sugaras ; Bielz szerint. 

Az uszánysugarak ezen öszveállitásából kitűnik, 
hogy az, a mit Bielz ur Cai\ gibelionak meghatáro
zott voltaképpen Carassius 'vulgáris Nils. volt. 
Az a megkülönböztető jegy, melyet Bielz ur „az 
egyenes elvágott farkuszányban" felállított, a ter
mészetben nem létezik ; nem találtam, és Heckel és 
Kner sem nem emiitik sem le nem rajzolják. 

S z i n e . Hasa feketésen zöld, kékesben játszó, 
oldalai aranyosan barna sárgák, a mell és hátuszányok 
tövükön vörösbarnák. 

N a g y s á g a . 10 hüvelyk ritkán, ennél kiseb
bek gyakoriak. 

E l t e r j e d é s e . A Kárász a felső és alsó tó,-
sorozaton bőven eléfordul, különösen pedig o'y ta
vakban tartózkodik, a melyekben kevés.a forrás, de 
annál több az iszap. E mellett a mezőségi tavak jel
lemző faja, mely életének rendkívüli szívósságánál 
fogva győzedelmesen megkü'íd az e tavakon gyakran 
előforduló viszontagságokkal ^erős fagy, a lékek hiá
nya, a viz megbüzhödése). Azokban a tükrökben, a 
melyekben az 186%-ki tél a halfaunát kiölte, a 
Kárász megmaradt s csodálatos szívósságot tanúsított 
1869-ben is, különösen a mező záhi IV dik tükörben, 
hol szelelők hiányában a Kárász és Csík kivételével 
minden más faj halva került a hálóba. 

Nem : Tliica. 
F a j : T i n c a v u l g á r i s Cuv. Magyarul: 

Czigányhal; németül: Schleihe; oláhul: Linn. 
A torokfogak bunkóalakuak ('dentes clavati) egy 

sorban, jobbra 4, balra 5 ; a száj végek egy kis ba-
juszszal; a hát és aluszány nélkülözi a csontsugarat. 

Valamennyi uszány elkerekitett ; pikkelyek igen 
kicsinyek. 

Az uszánysugarajtra nézve : Bielz számai szer
felett magasak u, m. hátuszány 12, aluszány 11, 
szemben a Heckel és Kner s általam talált 8'—9 és 
6, 7 sugárral. 

S z í n e : feketésen olajszínű, áttetsző rezes 
fénnyel; oldalai világosabbak, hasa fehéres. 

N a g y s á g a : 10 hüvelyk, ennél kisebb gya
kori. -

E 11 e rj e d é s e. A Czigányhal a Kárász társa, 
de egészbenvéve nem oly gyakori. 

Nem: Barfous. 
F a j : B a r b u s P e t é n y i H e c k e l . Ma

gyarul : Márna: oláhul: Plodusz (eltérőleg országos 
elnevezésétől, mely a folyók mentén : Mreana). 

Torokfogai kanálalakuak ('dentes cochleariformes) 
mind két oldalán három sorban, a belső soron 2, a 
közbélsön 3. a külsőn 5. Szája 4 bajuszszal; a hátu
szány fogacsolt, csohtsugár nélkül. 

Nyúlánk alakú; a fej hátsó része és a hát eleje 
kiszélesedett. 

(Pseudobarbus Leonhardi Bielz: ezt az utólagosan 
felállított nevet Heckel jogosan eltörölte. 

A l u S r T 7 5 J s u S a r a s 5 mező-záhi példányok. 

S z i n e : sárgáson szürke; a test felső fele sű
rűn álló, helyen közön egybefolyó barna foltokkal 
fedve, a melyek az uszányokon is találhatók. 

Öüt-
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• N a g y s á g a : a fogott példányok között a leg
nagyobb 4", ennél kisebb gyakori. 

E l te r jedése . E nevezetes faj, melynek elé-
jövetelé aanál nevezetesebb, miaél bizonyosabb az, 
hogy eddig csak folyókból került, kizárólag csak 
a mező záhi nagy tó zsilipje alatt fordul elé, még 
pedig a Bhodeus amarus társaságában s ugy látszik 
hogy gátszakadások alMmával a Marosból nyomult 
a.. tósorozatra. 

Nem: Rhodeus. 
F a j : Bhodeus a m a r u s Ag. Magyarul?í 

németül: Bítterling ; oláhul; Earasel. 
Torokfogai késalakuak (dentes sultriformes) min

den oldalon öt öt egy sorban ; Hát és aluszány egyenlő 
hosszaságu.. 

Teste lapos, széles. 

Aluszány i o H a r a s : m e z ° - z á h l Példányok. 
Hátuszány 121 „. , . , 

ig sugaras; Bielz szerint. Aluszány 11 
Hátuszány 9 - 1 0 
Aluszány 9 i 

sugaras; Heckel ós Kner szerint. 

Bielz úr számai itt is nagyságuk által feltűnők. 
S?:ine: a hímnél tavaszkor pompás. A felső

rész tüzes ibolyaszin, a farkfelé egy smaragdzöld vo 
nás, mell és has halvány rózsaszín; a szinek zomán-. 
czosan csillogók; a nyöstény felső része zöldes barna, 
a'farkvonás aczélszinü, mell és has ezüstös. 

N a g y s á g a : ll/s—-2 hüvelyk. 
E l t e r j e d é s e : Mező-Záhon a Márna társa 

és roppant sokasága által feltűnő. Gf. Wass Ádám 
szerint a felső tősorozaton is eléfordul; Gyekéből 
nem ismerem. 

. Nem : A.bramls. 
F a j : A b r a m i s b r a m a Cuv . Magyarul 

Keszeg ; németül: Brachsen : oláhul Mező Záhon : 
Platyicza. 

Torokfogai hengeresek, öszvenyomott koronával 
(dentes contusorii) mind két oldalon öt öt egy sor
ban (igen ritkán az egyik oldalán 6 fog); bajuszta
lan ; hasán a hátuszány és végbélnyilás között egy 
pikkely nélküli bőr-él.. 

Lapos, széles hal, szélessége a teste hosszának 1/% 
részét kiadja ; a hátuszány az aluszány vége előtt 
kezdődik; a fark alsó fele feltűnően hosszabb a felsőnél. 
Hátuszány 111 
Aluszány 281 
Hátuszány 
Aluszány 24 26 í 

sugaras ; mező-záhi példányok. 

Heckel és Kner sxerint. 
Bielznél két faj soroltatik elé, u. m. 

A. baiierus : Hátuszány 10 { , , 
Aluszány 211 s u S a r r a l 

á. Leuekartii: Hátuszány 111 , , 
Aluszány 22-26! snSArm 

Nehéz dolog eldönteni, melyik faj feküdt Bielz 
nr előtt, mert Heckel és Kner müvében a nevezett 
két fajnál az uszánysugarak viszonya jelentékenyen 
eltér a Bielz ur számaitól, u. m. 

A. baiierus: Hátuszány 8- H e c M é s K m . 
Aluszány 4 0 - 4 K ~ szerint_ 

" ^ 

A. Leuekartii: Hátuszány 10; 
Aluszány 15,17 sugaras Heckel 

Kner szerint. es 

E szerint az eltérés A. ballerusnál 19—20; 
Leuckartiinál 7 és 9. A Bielz és Heckel és Kner 
számarányait tekintve s megjegyezve, hogy az uszány-
sugarai száma bizonyos fokig változik, hajlandó va
gyok hinni, hogy Bielz ur A. baiierus és Leuekartii 
fajai nem egyebek A. bramánál. 

S z i n e : a felső részen feketés, oldalai sárgás 
fehérek ezüstös fénnyel, torka vöröslő, hasa fehér; 
az uszányok kékes feketék. 

N a g y s á g a : 12 Va " nem ritka, ennél kisebb 
igen gyakori. 

E l t e r j e d é s e : a M. Záhi nagy tóban rop
pant mennyiségben fordul elé; halászatkor a halászok 
között osztatik el; Gyekében némely tükörben elé
fordul ; Czegében gr. Wass Ádám szerint hiányzanak. 

Nem: Alburnus. 
Faj: A I b u r n us mentő (?) H. és. K..Ma

gyarul ? oláhul: Fugej. Torokfogai kampósok (dentes 
raptatores) két sorban állva a belsoron 2, a kül
sőn 5; szája felfelé, állkapcsa kiálló ; bajusztalan,' az 
ezüst fényű pikkelyek könnyen leválnak. 

Nyúlánk alak. 
Hátuszány 
Aluszány 
Hátuszány 8 
Aluszány 14 

10} 
20} sugaras; 

mező-záhi példány. 

1 5 | sugaras; 
Alburnus lucidus H. és K. 

Hátuszány 8| sugaras; Heckel 
Aluszány 17—20! szerint. 

Heckel és Kner szerint. 

és Kner 

Habár a mezőségi faj az uszányokra nézve kö 
zelebb áll az A. lucidus fajhoz, más jegyei még is 
az Alb. mentő fajhoz utasítják, mert a test éle 
(profil) valamint a részek aránya is megegyezik a 
H. és K. leírásával. A kiálló állkapocs mint jellem
ző jegy megvan. 

Sz ine : felső részén sötétzöld, kékes vegyü
lettel, oldalai ezüstösen csillognak; az uszányok 
szürkések. 

Nagysága : 57a" ; ennél kissebbek roppant 
sokaságban; a faj a csukák főtáplálékát teszi és 
valószínű, hogy ezért sem igen nőhet nagyobbra. 

E l t e r j e d é s e : Mező Záhon a nagy • tóban 
igen gyakori, gr. Wass Ádám szerint Czegében is 
előfordul; Gyekéből ismeretlen. 

Nem: Steardinius. Bonap. 
Faj: S c a r d i n j u s e r y t h r o p h t h a l m u s 

Bonap. Oláhul: Ptyiszága rouzs (vörös); németül: 
Kothauge, Plötze. 

Torokfogai kampósok (dentes raptatores) fogacsolt 
koronával, két sorban állók, a belső soron 3, a kül
sőn 5. A hátuszány csontsugár nélkül. 
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AluszányyiO-12 s u S a r a s ; m e z ő z a h i példányok. 
Színe: szeme halvány narancsszínű, háta sö 

tét aczélkékes, oldalai rezes sárgák, hasa fehéres; 
a hátuszány sötétzöld vörössel vegyítve, a többi 
uszány sötét vérvörös. 

N a g y s á g a : 8—9l/2" ennél> kisebbek nem 
kerültek meg. 

Elterjedése: csak a meaő-záhi nagy tóból is
merem, hol igen gyéren fordul elé. Gr. Wass Ádám 
szerint a czegei tóban bzintén egy „vörös uszányu" 
fehérhal .fordul elé. 

Nem: Ü J e i i e i s c u s . Rondel. 
Faj: Leuc i scus r u t i l u s L. Fehérhal; olá" 

hul: Ptyiszága. 
Torokfogai hengeralakuak, öszvenyomott koroná

val (dentes contusorii) balra 6, jobbra 5 egy sorban. 
Hát- és aluszány csontsugár nélkül. A fej hossza a 
magasságával talál s az egész test hosszában 5—6-
szor megfordul. 

S z á n y 1 n l s u g a r a s ; mezőzahi példányok. 

Sz íne : háta zöldes fekete, az oldalok felé 
enyészve; az oldalok ezüstös szinüek; hasa és al-
uszánya vörös, a melluszány szürkés fehér, hát és 
farkuszánya szürke vörösses lehelettel. Szeme sárga
vörös, az apró példányokban ezüstszin, feljül sárga
vörös folttal. 

Nagysága : 10"; ennél kisebb gyakori. 
E l t e r j e d é s e : Az egész tó-sorozaton gya-

^ 

kori*) 
Család: JSsociní. 

Faj: Esox lucius L. Magyarul: 'Csuka; né 
metül: Hecht; oláhul: Styuke. 

A száj fogakkal fegyverkezve, csak egy hát
uszány a test végére tolva : az aluszánnyal szemben. 

Nyújtott testalak, lapos fej, állkapocs kiálló, a 
pikkelyek a bőrre forrya. 

Általánosan ismeretes faj, mely nem mutat 
jelentékenyebb eltéréseket. 

Nagysága: 2', ennél nagyobb ritka, kisebb 
igen gyakori; középsulya 10 font, egyes példányok 
20-27 fontosak. 

*) Leuciscus] d obula , melyet Gyekéből határoz
tam volt (lásd V kötet), nem egyéb L. rutilusnál, s a tévedés 
ugy történt, hogy a gyekéi fajok meghatározására csak Bielz 
Faunája állott rendelkezésemre, melyben az ichthyologiai rész 
már elavult. 

Elter jedése: A felső sorozaton a czegei tó 
kivételével a többi tóból 1863/4-ben kipusztult. Az 
alsó sorozaton mindenütt feles számmal fordul elé s 
a Potyka mellett a halászat főtárgyát, képezi. Nagy 
száma megmagyarázza egyszersmind azt is, hogy a 
többi fajok nem nőhetnek kellő nagyságra, mert is
meretes, hogy a csuka ragadozó hal, mely saját fa
ját sem kíméli. 

Család : A e a n t h o p s i d e s . 
Nem: Cobi t i s . 

Faj: C o b i t i s foss i l i s L. Magyarul: Csík: 
németül: Schlammbeisser; oláhul: Ptyiszár. 

Általánosan ismert faj, mely az alsó sorozaton 
gyakori, a nélkül, hogy nagy bőségben eléfordulna, 
különösen a mióta a lecsapolások* lassanként elvon
ják,^ legalkalmasabb tanyáit. 

Nagysága : 9—10 sőt 12", rendes nagysá
ga 5—8" közt ingadozik. 

Régibb időben élénk kivitel tárgyát tette. 
Faj: C o b i t i s e longata H. ós K. Magya

rul: Vágóhal;.oláhul: Mranana, ümbrana 
A közönséges vágóhalhoz (Cobitis taenia L.) 

képest alakra nézve nyújtott karcsú; vágó tüskéje 
bőrrel fedett. Szája 6 bajusszal. 
Hátuszány 7.1 „ "'••;, . ,1T, , 
Aluszány 6 P u g a r a s ; m e z ° - z á í l 1 példányok. 

Színe: sárgás fehér, mind a két oldalon na
gyocska, sötét foltsor, háta csikós foltos, a farkuszány 
jól látható íves kereszt szalagokkal. 

N a g y s á g a : 4" 2—6"', ennél kisebb gya
kori. 

Ez az érdekes hal, mely eddig csak Idria kör
nyékéről . a Sala folyóból volt ismeretes, az Összes 
magyar Faunára nézve uj, s annál nevezetesebb, mint
hogy eddig tavakból nem volt ismertetve. 

E l t e r j e d é s e : Eddig* csak a záhi tósorozat-
ról ismeretes, hol igen gyakori. 

Család: S i l u r ©idei. , 
Nem: ÍSMIIJPIIS. 

Faj: S i l u r u s g l a n i s L, Magyarul: Harcsa; 
németül: Wels; oláh neve a mezőségen nincsen. 

Lapos fej, nagy szájnyílás, álkapocsa és eke
csont (Vomer) gereben fogakkal fegyverezve; hát-
uszánya kicsiny, aluszánya hosszú, majdnem a fark-
uszánnyal egyesül; fölajka két hosszú, alajka négy 
kisebb bajusszal. 

E hal a Maros rendes lakója; az 1867 ben be- ' 
következett gátszakadások idején a Mező Tóháti tük
rökbe felvonult s az 18678 ti halászat alkalmával 
mintegy 30 példány fogatott. Meghonosodásairól ed
dig nem jött semmi hir. 
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BÖGARÁK 
(Coleoptera.) 

m. 

Kirehsberg 0. meghatározásai 
szerint. 

C ic in d e l i d a e 

CicindsEa campestris L. * 
sinuata Fabr. * 
chiloleuca Fisch. * 
Germanica L. * 

C a r a b i d a e 
Notiophilus 

palustris Dufts. 
Eiaphrus 

uliginosus Fabr. 
Cychrus 

rostratus L. 
Carabus 

Ullrichii Germ. 
scabriuseulus Oliv. 
var. Lippii Dej. 
Hampei Küst. 
violaceus Lin. 

Odacaníha 
melanura Lin. 

Aetophorus 
imperialis Germ. 

Blechrus 
maurus Sturm. 

Metabletus 
obscuroguttatus Duft. 

Lebia 
chlorocephala Ent. Hefte. 

Panag aeus 
crux major Lin. 

Oodes 
helopioides Fabr. 

Badister 
unipustulatus Bon. 

Sphodrus 
leucophthalmus Lin, 

Calathus 
cisteloides Hl. 

Anchomenus 
prasinus Thunb. 
oblongus Fabr. 
cultriacus Fabr. 
viduus var. maestus Dufts. 
Thorreyi Dej. 

Pterostichus 
cupreus Lin. 
vernalis Panz. 
niger Schaller. 
nigrita Fabr, 
minor Gyll. 
interstinetus St. 

Amara 
apricaria Payk. 
convexiuscula Marsh. 
ingenua Dufts. 

<̂> 62 <>̂ -

familiáris Duft. 
acuminata Payk. 
similata Gyll. 

Diachromus 
germanus Lin. 

Harpalus 
obscurus Fabr. 
azureus Fabr. 
brevicollisDej. 
Sriseus Pnz. * 
distinguendns Dft. 
aeneus Fabr. 
latus L. * 
tardu? Panz.* 
discoideus F. * 
serripes Schh. 
hirtipes Ez. 
anxius Dft. 
fiavitarsus Dej. 
Sturmi Dej. 

AnisodactySus 
binotatus F. * 

Sfenoiophus 
skrimshiranus Steph. 
vespertinus Paur. 

Tachys 
bistriatus Duft. 

Bembidium 
biguttatum Fabr. 
assimile Gyll. 
articulatum Panz. 
lampros Herbst. 

líytiseidae 
Haliplus 

fulvicollis Er. 
Hydroporns 

parallelogrammus Ahr. 
planus Fabr. 
pubescens Gyll. 

Laccophilus 
hyalinus De Geer. 

Colymbetes. 
faseus L. * 
pulverosus Sturm. * 
notatus F. * 

Ilybius 
subaeneus Er. 
fenestratus F. * 
uliginosus L- * 

Agabus 
guttatus Payk. 

Cybister 
Eoeselii Fabr. 

Hydaticus 
austriacus St. * 

Gyrinus 
bicolor Payk. * 

Palpicornia 
Hydrobius 

fuscipes L. 
globulus Payk. 

Phylhydrus 

testaceus F. 
melanocephalus F. 

Laecobius 
minutus Lin, 

Berosus 
luridus Lin. 

Limnebius 
truncatellus Thunb. 

Helophorns • 
grandis 111. 
granularis Lin. 
griseus Herbst. 

Ochthebius 
pygmaeul Fabr. 

Cyclonotum 
orbiculare Fabr. 

Sphaeridium 
scarabaeoides Lin. 

, Ceryon , , 
anale Payk. 

Staphylinidae 
Silusa 

rubiginosa Er. , 
Myrmedonia 

cognata Márké. 
iugens Grav. 

Homalota 
brunnea Fabr. 

Myllaena 
minuta Grav. 

Tachyporus 
obtusus Lin. 
chrysomelinus Lin. 
hypnorum Fabr. 
brunneus Fabr. 

Conosoma 
pubescens Grav. 

Creophilus 
maxillosus Lin.. 

Philonthus Lin. 
variáns Er. 
debiíis Grav. 
vernalis Grav. 
fumarius Grav. 
einerascens Grav. 

Xantholinus 
ochraceus Gyll. 
lineáris Oliv. 

Lathrobium 
brunnipes Fab. 
elongatum L. 
quadratum Payk. 
filiforme Grav. 

Áchenium 
humile Nic. 

Cryptobium 
fracticorne Payk. 

Stilicus 
rufipes Germ. 
similis Er. 

Lithocharis 
obscurella Er. 

X 
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Paederus 
brevipennis Lac. 

Stenus 
speculator Lac. 
binotatus Ljungh. 
latifrons Er. 

Oxyporüs 
rufus Lin. 

Oxytelus 
sculptus Grav. 

Trogophlaeus 
corticinus Grav. 

Psefaphidae 
Bryaxis 

- ^ a T e f ^ ^ ^ — 
Silpha 

rugósa Lin. 
reticulata Fabr. 111. 

Necrophorns 
humator Fabr. 
vestigator Herschel. 

Hísteridae 
Hister 

4 raaculatus Lin. 
cadaveriüus Ent. Hefte. 
bimaculatus Lin. 

Phalacridee 
Phalacrus 

corruscus Payk. 
Olibrus 

bicolor Fabr. 
aflínis Sturm. 

Hitiduiaríae 
Cercus 

pedicularius Lin. 
Soronia 

grisea Lin. . 
Meligethes 

coracinus Sturm. 
Lepidii Miller. 

Trogositidae 
Trogosita 

mauritanica Lin. 
Colydiadae 
Bothrideres 

contractus Fabr. 
Dermestidae 
Dermestes 

laniarius 111. 
Byrrhidee 
Byrrhus 

pilula Lin. 
Heteroceridae 
Heterocerus 

obsoletus Curt. 
Scarabaeidae 
Sisyphus 

Scháfferi Lin. 
Onthophagus 

camelus Fabr. 
Sehreberi Lin, 
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Aphodius • .. 
fimetarius Lin. -
granarius Lin. 

"bimaculatus Fabr. 
inquinatus 'Fabr. 
pusülus Herbst. 
prodromus Brahm.. 
luridus Payk. 

-aíramentaríua Er. 
Psammodius 

caesus Panz. 
Geotrupes 

stercorarius Lin. 
Trox. 

scaBe^T3nT ' 
Serica 

holosericea Scop. 
Polyphylla 

fullo Lin. 
Ehizotrogus 

aequinoetíalis Schh. , 
Anisoplia 

bromiööla var. Germ. 
Cetonia 

aurata Lin. 
Valgus 

hemipterus Lin. 
Buprestídee 
Ptosima 

novemmaculata Fabr. 
Buprestis 

tenebrionis Lin. . , 
lngubris Fabr. 

Sphenoptera 
antiqua 111. * 

Trachys 
minutus Lin. 

Euenemídae 
Throscus 

obtusus Curt. 
Elateridae 
Lacon 

murin its Lin. 
C orymbites 

cruciatus Fabr. 
holosericeus Lin. 

Athous 
haemorrhoidalis Fabr. 
vittatus Fabr. 
* * * o 

Limonius 
nígripes Gyll. 
.minutus Lin, 

Agriotes 
lineatus Lin. 
graminicola Bedt. 

Melaeotus 
niger Fabr. . • 

•. rnfipes Herbst. 
Mater ' » 

ephippíum Oliv. 

elongatulus. Oliv. 
Dascillidae 
Cypbon 

coarctatns Payk. 
Padi Lin. 

MafacMermata 
Canthuris • 

fusca Lin. 
rastica Fali. 
pulicaria Fabr. 
nigricans Mull. 
livida Lin. 
v. dispar Fabr. 
haemorrhoidalis Fabr. 

^ 

testacea Lin, 
Malachius J 

genicuiatus Germ. 
Dolicliosoma 

lineare Fabr. 
Danacea 
it uigritarsis Kflst. 
Clerídae 

. Trichodes 
apiarius Lin. 

Píiniones 
Ptinns 

fur Lin. 
Anobiutíl 

pulsator Scfaall. 
Apate 

capucina Lin. 
Tenebrionidae 
Blaps 

fatidica Sturm, 
Pedinus 

femoralis Lin. 
•Opatrum 

sabulosum Lin. 
Tenebrio 

obscurus F. 
transversalis Duft. 

Helops 
lanipes Li. 

Gisfélidae 
Mycetochares 

scapularis Gyll. 
Anthicidae 
Anthicus 

gracilis Panz, 
antherinus Lin. 

Mordellonae 
Anaspis 

frontalis Lin. 
Meloidae 
Melóé 

brevicollis Panz. 
Mylabris 

Fuesslini Panz. * 
Zonitis 

caucasica Pali. 



y 
Oedemerídae 
Oedemera 

Podagraria LÍD. 
virescens Lin. 

Bruchidae 
Bruchus 

Viciae Oliv. 
seminarius Lin. 

Spermophagus 
Cardui Schh. 

Curcuüonidae 
Apoderus 

Coryli Lin. 
Rhynehites 

pauxillus Germ. 
Apion 

* * * 
mfirostre Fabr. 
vernale Fabr. 
varipes Germ. 

Psalidium 
maxillosum 111. 

Eusomus 
ovulum 111. 

Tanymecus 
palliatus Fabr. 

Sitones 
humeralis Steph. 
inops Schh. 

Polydrosus 
pterygomalis Schh. 

Cleonus 
marmoratas Fabr. 
ophthalmicus Ros. * 
obliquus Fabr. 
einereus Schrank. 
sulcirostris Lin. 
punctiventris Germ. 
albidus Fabr, 
segnis Germ 

Liophloeus 
nubilus Fabr. 

Minyops 
earinatus Lin. 

Lepyrus 
binotatus Fabr. 

Phytonomus 
intermedius Schh. 
variábilis Herbst. 

Ptochus 
periteloides Stier 

Omias 
rotundatus Fabr. 

Otiorhynchus 
Ligustici Lin. 
filiformis F. 

Lixus 
paraplecticus L. 
filiformis F. 

Larinus 
turbinatus Schh. 

k 
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Erirhinus 
bimaculatus Fabr. 
acridulus Liu 
Festucae Herbst. 
variegatus Schh. 

Amalus, 
floralis Payk. 

Tychius 
junceus Reich. 

Orchestes 
Populi Fabr. 

Baridius 
chloris Fabr. 

Coeliodes 
„didYnms Jfabr. 

albovittatus Germ. 
quadridens Panz. 
Rapae Gyll. 

Bagous 
subcarinatus Schh. 

Cionus 
hortulanus Marsh. 

Gymnetron 
Campanulae Lin. 
spilotus Germ. 

Sphenophorus 
abbreviatus Fabr. 
piceus F. * 

Ceramíjyces 
Callidium 

clavipes Fabr. 
sangtiineum Lin. 
Al-ni Lin. 

Clytus 
arcuatus Lin. 
semipunctatus Fabr. 
floralis Pali. * 

Dorcadion 
morio Fabr. 
Mvum Scop. 
rufipes Fabr 
lineatum Fabr. 

Oberea 
pupillata Schh. 

Phytoecia 
punctum Muls. 
lineola Fabr. 
rufimana Schrank. 
éphippium F. * 
cyliadricá Lin. 
molybdaena Schh. 
hirsutula Fabr. 
scutellata F. * 

Rhamnusium 
salicis Fabr. 

Rhagium 
mordax Fabr. 

Pachyta 
coliaris Lin. 
erratica Dalm. * 

Strangalia 

attenuata Lin. . 
Leptura 

livida Fab. 
Anoplodera 

rnfipes Schall. 
Chrysomeiidae 
Danacia 

Hydrochoeridis Fabr. 
Lima 

cyanella Lin. 
melanopa L. 

Clythra 
humeralis Schmid. 
laeviuscula Ratzel. 

^Jracjphala Fabr 
praetiosus F. * 

Co laphus 
Sophiae Schaer. 

Cr yptocephalus 
virens Suffr. 
Hypochaeridis Lin. 
flavipes Fab. 
bipuüctatus Lin. 

P achybrachis 
fimbriolatus Suffr. 

Timarcha 
coriaria Fabr. 

Chrysomela 
staphylia Lin. 
göttingensis L. 
marginális Dufts. 
graminis Lin. 
fastuosa Lin. 

Lina 
coliaris Lin. 

Entomoscelis 
Adonidis Fabr. 

Gonioctena 
viminalis Lin. 

Gastrophysa 
Polygoni Lin. 

Phaedon 
Armoraciae Lin. 

Phratora 
Yitellina L. 

Prasocuris 
Phellandrii Lin. 

G alliruca 
lineola Fabr. 

Luperus 
rufipes Fabr. 

Haltica 
consobrina Duft. 
rufipes Lin. 
helxius Lin. 
fusicornis Lin. 
Lepidii G. H. 
lacertosa Ros. 
undulata Kutsch. 

Longitarsus 
Anchusse Payk. 

Á, 
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peetoralis 'Foudr. 

Plectroscelis 
aridella Payk. 

Dibolia 
femoralis Redt. ., ; 

Hispa 
atra Lin. 

Cassida 
rubiginosa 111. 
'vibex Lin. 
nobilis Lin. 
ferruginea Fabr. 
nebulosa Lin. 

Coccineílidae 
Coccinella 

19 punctata L. 
mutabilis Scrib. 
11 iaotata Schneid. 
14 pustulata Lin. 

Halyzia 
eonglobata Lin. 
22 punctata L. 

Micraspis 
12 punctata Lin. 

Chilocorus 
bipustulatas Scrib. 

Hyperaspis 
campestris Herbst. 

Scyinnus 
frontalis Fabr. 

Coccidula 
scutellata Herbst. 
rufa Fferbst. 

E eatalogusboz a következő 
specialjegyzések járulnak: 

A *-gal jegyzett fajokat Fuss 
; Károly ur határozta meg abból 

a készletből, a mely 1869-inta 
zásomból származik, és m.-záhi 
példányokat is foglal magában. 

H a r p a l u s S t u r m i Dej. 
arról nevezetes, hogy röptyüinek 
belső közei sokkal gyérebben 
pontozottak, mint azokon a pél
dányokon, a melyek a Fuss ur 
gyűjteményében találtatnak és 
Oláhországból származnak. 

Sphenophorus p iceusF . 
Ez a nevezetes orrmányos a Bot-

•I tavölgy sós helyein fordul elé és 
Erdély Faunájában uj. 

C a r a b u s Hampei Küst. 
I a Marostól éjszakra elterülő ré-
! szék íypicus alakja, Mező Záh 

környékén gyakori és kevésbé 
zománczos mint a Maros-Vásár
hely környókebeli példányok. 

Zoni t i s c aűcas i ea Pali. 
tartózkodási helyeire nézve ér
dekes. A faj kizárólag a Chae-
rophylíum bojtjain tartózkodik 

fe Muz. Évi. VT. köt. 
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s daczára e növény nagy elter
jedésének ugy Mező-Záhon, mint 
Nagy-Czégen is csak csekély 
kiterjedésű helyen, de ott bőven 
fordul elé. Mező-Záhon egyet
len leihelye a falu keleti olda
lán álló kis tölgyesnek egy cse
kély kiterjedésű tisztása, melyen 
a faj május 26-án megjelent, 
28-kig csak gyéren mutatkozott, 
mig 29-án nagy számmal meg
jelenve a párzási megkezdte. 
Nagy-Czégen a rovar az uradal
mi, lak gazdasági udvarán for
dult elé, holott a csak egy sövény 
által elválasztott gyümölcsös kert
ben, melyben a Chaerophyllum 
buján tenyészett, hiába keres
tem. Mind két eset bizonysága 
annak, hogy a rovar az árnyé
kot kerülve a napsugár teljes 
hevét keresi. A rovar igen nyug
hatatlan, folytonosan helyet vál** 
toztat. A him olykor anyöstény 
nagyságának csak egy harmad
részét éri el. 

Hártyaröpuek. 
A rendnek itt közölt fajai és 

illetőleg nemei, — melyeknek meg
határozását a bécsi császári mú
zeum őrének Rogenhofer Alajos 
úrnak köszönhetem, — alapját kell 
hogy megvessék Erdély e rendű 
Faunájának, minthogy eddig az 
Entomologia öszves irodalmában 
Erdély hártyaröpüire vonatkozó 
egyetlen egy adatot sem ismerek. 

Eléforduítak Mező-Záh kör
nyékén : 
Abia serioea L. 
Hylotoma Enodis Fabr. 
Scbizozera furcata de Vili. 
Dolerus tnplicatus KI. 
Athalia Rosae L. 
Allanthus zonulus Ki. 
Macrophya albicincta Schrk. 

crassula KI. 
neglecta KI. 
punctum Fabr. 
rustica L. 
strigosa Fabr. 

Tenthredo bicincta L. 
laterális Fabr. 
scutellaris Fabr. 

Tenthredopsis instabilis KI. 
soi'dida KI. 

Foenus affectator Fabr. 
jaculator L. 

Cryptus tarsoleucus Grav. 
Ophion luteus L. 

Pímpla instigator Panz. 
varieornis Grav. 
graminellae Schrk.-

Theronia flavicans Fabr. 
Ephialtes manifestator L. 
Acoenites dubitator Panz. 
Smiera sispes Fabr. 
Hedychrum fervidum Dnb. 
Chrysis ignita L. 
Mutilla ephippium Rossi. , 
Methoca ichneumonoides Lak. 
Scolia quadripunetata L. 

bifasciata L, 
Tiphia morio Fabr. 
Pompilus rufipes L. 

viatieus Latr. 
Priocnemis gibbus F. 
Ammophila sabulosa L. 
Psammophila viatica L. 
Pelopoeus destillatorius III. 
Gorytes campestris L. 
Gerceris tuberculata v. cl. L. 
Cemanus unicolor Fabr. 
Trypoxylon figulus L. 
Ectemnius vagus v. d. L. 
Polistes gallica L. 
Vespa germaniea Fabr. 

crabro L. 
Eumenes pomiförmis Rossi. 
Odynerus parietnm S. Wesm. 
Lasius alienus Först.' 
Cataglyphis viatica Fabr. 
Tetramorium caespitum L. 
Halictus cylindricus Fabr. 

rubicundns Christ. 
Andrena Rosae Smith. 
Dasypoda thoracica Baer. 
Rhophites 5 spinosus Spin. 
Osmia bicornis L. 
Nomada flava Kirby. 

melanostoma K. 
minuta Fabr. 

Ooelioxys acuta Nyl. 
Melecta armata Panz. 
Eucera longicornis L 
Saropoda bimaculata. Latr. 
Aníhophora hirsuta Latr. 
Xylocopa violacea L. 
Bombus faortoram L. 

ligusticus Spin. 
pomorum Panz. 
sylvarum L. 
terrestris L. 
agrorúm"? 

öszvege ez azoknak a- fajok • 
nak, melyeknek meghatározása 
megbizhatőlag helyes. A többiek
nek a meghatározása ez idő sze
rint lehetetlen, mert a rend iro
dalma széljelszórt, nehezen hoz
zá férhető, öszpontositva pedig 
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csak rendszeres catalogusa léte
zik, mely harmincz évi fáradság. 
gyümölcse*) 

ide csatolom még a sorozatát 
azoknak a nemeknek, melyekből 
,töbl), de ez idő szerint megha
tározhatatlan faj került birtokom
ba, u. m: 
Fenusa Hartig. 
Monophadrras Htg. 
Eriocampa Htg, 

• Ichneumon L. 
Ischnas G-rav. 
Stilpnus Gráf. 
Cryptús Grav. 

• Mesostemus Grav. 
Mesoleptus Grav. 
Tryphoa Fallén. 
Bassus Fallén. 
Existon Schiődte (valószínűleg új:) 
Oampoplex Grav. 
LissoBota Grav. 
Phytodietus : Grav. 
Bracon Fabr. 
Bogas Nees ab Es. 
Microgaster Latr. 
Proctotrupes Latr. 
Elampus Spiaola. 
Hoplisus Dahlb. 
Discoelius Latr. 
Megachile Latr. 

A futólagos bepillantás hazánk 
Faunájának e részébe nem ke
vesebb mint hetvenegy nemet 
eredményezett. 

Kétröpyek. 
(Diptera.) 

Eogenhofer Alajos a bécsi 
császári múzeum őre meghatá
rozása szerint, betűrendben. Er
ről a rendről megjegyzendő, hogy-
Faunánknak oly .részét teszi, mely 
nem volt eddig tárgyalva az 
entomologia irodalmában. 

A meghatározások forrása 
Meigen müve vala. 

Anthomya meteorica. 
Antbrax morio. 
Asylus crabroniformis. 
Bibio hortulanus. 

Mártii. 
reticulatus. 

Bombylius ater. 
medius. 

Callíphora erythrocephala. 
Camarota brevipennis.' 
Ceria subsessilis. 

*) Kircluier: Catalogus Hyme-
Hopteroi-iiitt Buropae. Vindobonae Í867. 
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Chironomus plumosus. 
Chrysomya formosa. 

tigrina. 
Chrysops relictus. 
Chrysotoxum bioinctum, 
Cyrtoneura maculata. 
Doros citrofasciatus. 
Echynomya fera. 
Eristalis aenens. 

florens 
rupium. 
sepulcralis. 
tenax. 

Gymnotoma rotandatum. 
Helophilus pendulus. 

versicolor. 
Hippobosea equina. 
Lasiopa calva. 
Lauxania aenea. 
Melithreptus scriptús. 
Merődön clavipes. 

spinipes. 
Mierodon latifrons. 
Mintho praeceps. 
Myolepta sara. 
Myopa stigma. 
Norellia spinimana. 
Odontomya ornata. 

viridula. 
Olíersia Ardeae. 
Olivieria laterális. 
Ornithomya avicularia. 
Ortalis formosa. 

hyalinata. 
ominosa. 
roficeps. 

Pachygaster ater. 
Paragus cinctus. 
Ploas virescens. 
Psarus abdominalis. 
Psila fimetaria. 
Sarcophaga haemorrhoidalis. 
Scatophaga fimetaria. 
Scenopinus fenestralis. 
Sepodon Sphegeus. 
Sepsis punctum. 
Stratiomys Chamaeleon. 

furcata. 
longicornis. 

Syritta pipiens. 
Syrpus balteatus. 

Eibesü. 
Tabanus luridus. 

spodepterus. 
tropicus. 

Trypeta piilchra. 
Ezeken kivül a kővetkező ne

mek egyes képviselői, melyek
nek faj szerinti meghatározása 
Bécsben sem sikeralt: 
Allophora, 

Anthomya, 
Asylus, 
Borborus, 
Cheilosia, 
Chironomus, 
Ctenophora, 
Eumerus, 
Lomatia, 
Lucilia, 
Metopia, 
Myopa 
Platycheirus, 
Pollenia, 
'Bimosia, 
Sarcophaga, 
Syrphus, 
Thereva, 
Tipula. 

_ A rend meghatározását a zü
richi entom. múzeum őre Diet-
rich Gáspár ur volt szíves esz
közölni. 

Az öszveállitás alapját Fieber 
rendszere szolgáltatja*) 

Monanthia ciliata F. 
Tingis Pyri Geoffr. 
Nabis subapterus De Geer. 

brevis Schlz. 
ferus L. 

Pyrrhocoris apterus L. 
Heuestarsis Spinolae Costa. 
Khyparochromus Bolandri L. 
Artbeneis foveolata Spin. 
Phygadicus Urticae F. 
Berytus minor H. S. 
Syromastes marginatus L. 
Stenocephalus agilis Scop. 
Rhopalotomus ater L. 
Liocoris tripustulatus F. 
Rhaphigaster grisens F. 
Piezodnrus De Geerí Fieb. 
Eusarcoris binotatus Hhn. 
Mormidea baccarum L. 
Strachia festiva Hhn. 

oleracea L. 
ornata L. 

Zicrona coerulea L. 
Rlatysolen leporinus H. S. 
Coromelas scarabaeoides L. 
Sehirus dubius Seop. 
Eurygaster maurus L. 
Odontoscelis fuligrnosus L. 

*) Fieber F. X: Hemiptera he-
teroptera Europas. Wien 1864. 

Félröpiek. 
(Hemiptera heteroptera.) 
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(Arachnidae.) 

A mezőség pókjairól gyűjtött adataim kiegé
szítő részét tevén az anyagnak, mely Erdély pók
faunájának kidolgozásáaa és kiadására nálam készen 
áll, és maga a kidolgozás is folyamatban levén? ez al
kalommal a Mező-Záh környékén észlelt és pontosan 
meghatározott fajoknak csak névjegyzékét adom. 
Mint minden osztályra, úgy a pókokra nézve is a 
Bottá völgy nyújtotta a legérdekesebb, a fauna dél
keleti typusát bizonyító alakokat. 

i. Araneidae. 
Atypus Sulzeri Latr. A sötét változat, egyszer ba* 

rangolva leltem. 
Dysdera erythrina Latr: A „rubicunda" változat, 

kövek alatt. 
Melanophora oblonga Keh. Lehullott levelek alatt. 

subterranea Keh. Kövek alatt. 
Pythonissa lucifnga Wlk. Sötét, nyirkos helyeken. 
Drassus cinereus Keh. Lehullott levelek alatt. 
Clubiona holosericea Latr. Kéreg alatt. 

amarantha Wlk. Bokrokon. 
Clubiona comta Keh. 
Amaurobius ferox Wlk. Sötét, nyirkos helyeken. 
Anyphaena erratica Wlk. A füvek bojtjában. 
Pheridium sisyphum Wlk. Deszkakerítéseken. 
Eucharia castanea Clerk. A házak pitvarain. 
Phrurolythus maculatus Wlk. Kövek és rothadó fa 

alatt. 
Dictyna benigna Wlk. Bokrok levelein. 
Micryphantes isabellinus Keh. Tölgyesekben. 

bituberculatus Wlk. Tavaszkor a náda
sokban. 

Tegenaria dom estica L. A házak zugaiban. 
eivilis Wlk. „ „ „ 

Agelena labyrinthica L. Bokrokon, sövényeken. 
I Linyphia marginata Keh. A iűben. 

pratensis Keh. „ „ 
Pachygnatha De Geeri Sund. A főben néha kövek alatt. 
Zilla aealypha Wlk. A fűben. 
Tetragnatha extensa L. A vizek szólein, buja nö

vényzeten. 
Singga conica Pali. Kertekben, bokrokon. 

Heerii Hhn. A fűben, 
nitidula Keh. A tavak partjain. 

Miranda pictilis Keh. Buja növényzeten, 
cucurbitina L. Bokrokon, fűben. 

Atea sclopetaria Clerk. Magas szárú növényeken. 

Ifci-
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Epeira umbratica Clerk. Házak kőről. 
scalaris Wlk. Bokrokon, 
apoelysa Wlk. A nádban, 
alsina Wlk. Tölgyesben. 

Eresus 4 guttatus Hhn. Réteken. 
Euophrys íalcata Clerk. Fűben, 

striata Walk. „ 
quinquepartita Walk. Házfalakoa, kerítéseken. 

Marpissa grossa Keh. Kerítéseken. 
Calliethera seenica L. Kerítéseken, ablakokon. 
Heiiophanus cupreus Walk. Tószéleken. . , 

fiavipes Hhn. Bokrok tövénél. , 
Troehosa trabalis Clerk. Barangolva, 

ruricola De Geer. Réteken. 
Tarantula inquilina Clerk. „ 

fabrilis Clerk. „ • 
vorax Walk. „ 
cirneata Sund. „ 
clavipes Keh. „ 

Leimonia nigra Keh. Mocsáros helyeken. 
fumigata „ „ „ 

Pardosa monticola Sund. Réteken. 
Potamia piratica Clerk. Mocsáros helyeken. 
Ocyale mirabilis Clerk. Bokrokon, fűben. 
Sphasus variegatus Latr. Fűben. 
Sparassus smaragdinns Fabr. Buja növényzeten. 
Thanatus trilineatus Sund. Fűben. i 
Philodromus aureolus Clerk. Bokrokon, -cserjékbea. 
Artamus laevipes L. Fakérgen. 
Xysticus viaticus L. Mindenütt. 

laníö Keh. Ernyős növényeken. 
fucatus Walk. „ „ 
globosus Wlk. „ ,, 

Thomisus diadema Hhn. Virágos réteken, lóherén. , 
calycinus L. mindenütt, fűben. 
Diana Hhn. Ernyős növényeken, 
horticola Keh. Kertekben, 
horridus Fabr. Egresen. 
auricularius Prach. Réteken. 

Opilionidae. 
Egaenus convexus Keh. Árnyékos nyirkos 

helyekén. 
Az Epeira fajok csekély száma abban leli ma

gyarázatát, hogy legtöbbje az őszi faunához tartozik; 
nekem pedig nem volt alkalmam ebben az évszak
ban kutatni s az őszi alakokat, a melyek e jegyzék
ben elé fordulnak egy lelkes nőnek, Elekes' István
ná Gajzágó Józsefa úrnőnek köszönhetem, ki legyőz
te az idiosyncrasiát s szép adattal járult" a Fauna e 
részéhez 

».'-• s..Á 
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I Kolozsvárra javasai! Artézi-kAtrói. 
O L V A S T A 

az E. 0. M. vál. tudományos ülésében felír. 97. 1872. 

H e r b i c h P e r e m e z . 

A k oloz avari ár tózi-kút , ez aczíme dr. 
Pávai Elek czikkének, mely a m, k. földtani inté
zet 1871-iki évkönyvében megjelent értekezésének: 
„Kolozsvár s 'környékének geológiája", egy részét 

teszi. 

Az ivóvíz kérdése mindig ós mindenütt nagyon 
fontos feladat az emberiség egészségügye viszonyaira 
nézve, Annál szivesebben kell tehát annak a megol
dását üdvözölnünk egy oly városban mint Kolozsvár, 
a mely ivóvíz dolgában valóban hiányt szenved. 

E kérdés megvitatása végett szemlére kell ven
nünk a szerző ur czikkét, mint a mely mindjárt 
legelői igy szól: 

.Kolozsvár környéke gyakorlati földtanát tár
gyaló igénytelen értekezésünk befejezése előtt még 
csak két kérdésre óhajtunk megfelelni. 

Miért van Kolozsvárnak rósz ivó vize? 
S hogy lehetne e bajon segíteni?" 
Az első kérdésre megfelelendő ismótlőleg át 

futja a szerző Kolozsvár környékének eocén korszakba 
tartozó kőzeteit, korábbi vizsgálókkal megegyezőleg 
ngy találván, hogy a rétegzeti öszlet meszes, agyagos 
és fövenyes közetekből áll, melyekhez néhol só és gipsz. 
telepek is járulnak. 

Továbbá azt mondja, hogy a kőzeteken vagy 
mellettök átszivárgó eső- (és hó-) viz, az oldható 
anyagokat belőlek magához veszi s források képében 
napvilágra kerülve magával kihozza. 

Ennek a körfolyásos működésnek gyakorlati 
magyarázatát az úgynevezett Chemico-Physicai geo
lógia nagy haladást tett vizsgálatainak köszönhetjük, 
melyek a meteorvizek folytonos működését közetök 
és forrásak számtalan elemzései által világosan és 

• . :, Mindeneket megpróbáljatok, 
a mi jó azt tartsátok. 

(1. Tessal, 5, 2Í.) 

eiíenmondhatlanul kimutatták. A mondottakra nézve 
tehát elméletileg semmi ellenvetésünk sem lehet. 

A kolozsvári „harmadkori medencze" forrásai 
szerző szerint, sok meszet, magnesiát, gipszet és sőt, 
ellenben kevés szénsavanyt tartalmaznak. A kolozs
vári ivó vizek kellemetlen, sőt rósz izének okait az 
ismeretes geológiai viszonyokban keresi szerző. Meg
tanít, hogy a jegeczesedő, tömeges és palás ős-kőze
tek egészségesebb ós jobb izü vizeket tartalmaznak, 
mint az üledékes félék. Különösen, hogy a harmad
korszak üledékes kőzeteiből ritkán szivárognak ki jó 
iható vizek; „hogy Európa nagyobb városainak mint 
Londonnak, Parisnak, Bécsnek. Pestnek, Kolozsvárnak 
{igy) stb. kutai azért élvezhetetlen vizüek nagyobbára, 
mivel e városok harmadkori medenczében épülvék." 

De erre már megkell jegyeznünk, hogy azok 
az alkatrészek, melyeknek Pávai ur az ivó vizek 
roszaságát tulajdonítja, oly forrásokban és kutakban 
is meg vannak, melyek különös jó ivó vizzel szol
gálnak ; valamint meg vannak az egészséget helyre 
állító ásványvizekben is. Ennél fogva hát nem az al
katrészek magok, hanem mennyiségök lenne mérvadó 
a források vizei jóságának megítélésében. De erre 
szerző chemiai 'elemzésekből származó adatokat éppen 
nem ád. 

Nemcsak, hanem a Kolozsvár, mint minden 
nagyobbacska város és mivelt talaj forrásaiban bő-
vön található ealétrom-savanyos sókról sem kapunk 
a szerzőtől semmi felvilágosítást, sem létezésökre, 
sem ennek okaira nézve. 

Nem tévesztem szemem-elől a tárgyias néző
pontot, melyhez egész értekezésem folytán hű mara
dok,- midőn azt mondom, hogy az oly tudós érteke
zések, melyek mint az előttünk fekvő is, a kőzetek 
és vizek vegytani minőségét tárgyalják, csak ugy 

A 
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lehetnek alaposok ós ugy szülhetnek meggyőződést, 
hogyha a bennök foglalt állításokat vegybonczolások 
bizonyítják. Nevezetesen itt, a hol szerző némely 
forrásokat „élvezhetetleneknek" másokat „izlelhetők-
nek" nyilvánít, összehasonlító elemzések, menynyi-
ségi és minőségi tekintetből nagyon kívánatosak len
nének, mert csak ilyenekből tudhatjuk meg a vizek 
igazi természetét; mert hiszen a vizek különbsége az 
egyes alkatrészek különböző arányában fenekük fő
képp. Pávai ur értekezésében azonban sajnálattal nél
külözzük ezt az alapzatot. Nem mutatta ő ki, hogy 
Kolozsvár egyes forrásaiban és kútaiban micsoda al
katrészek és mily mennyiségben vannak. És igy an 
nak hiányában most is csak annyit tudunk, a meny
nyit eddigelé, ugy szólva, nyers tapasztalásból tud
tunk, hogy t. i. a kolozsvári kút- és forrásvíz rósz. 

Tagadhatatlan tény az, hogy a jegőczös ős-
kőzetek általában tisztább és jobb vizű forrásokat 
szolgáltatnak, mint az üledékes telepek; ennek oka 
a szilikátok, u. m. mezőpát, csillám, quarz és am-
phibol nehezebb oldhatóságában rejlik; hozzátéve azt, 
hogy a belőlök alkotott gránit, syenit, gneiss, csil
lámpala stb. bármily nagy tömegben és terjedelem
ben egynemű tartalmúak. Nem igy az üledékes 
alakzatok, melynek tartalma különbféle és untalan 
változó vegyületben mész, homok, homokkő, conglo-
merat, márga, agyag, gipsz stb. hol szerves záradé
kokkal hol a nélkül; melyek mind csoportulataikban 
mind oldhatóságokban sokképen különböznek. 

Tehát egészen természetes dolog, hogy azok a 
vizek, melyek a különböző rétegekből származnak, 
különböző tulajdonságúak is, és hogy a nehezebben 
oldható tartalmú rétegek, minthogy a rajtok átszi
várgó viz kevesebb anyagot oldhat fel, jobb forráso
kat szolgáltatnak, mint azok, a melyek az átszűrődő 
vizet könnyen oldható anyagokkal telitik. 

Minthogy azonban a kőzetek ásványi minősé
ge nincsen az alakzatokhoz (formátio) kötve, hanem 
a feljebb előszámlált anyagok mindenike mindenik
ben meg van; tehát a vizek minősége sem függ at
tól, hogy vajon másod- vagy harmadrendű, eocén 
vagy miocén alakzatokon, hanem attól hogy minő 
kőzetnemek rétegén szűrődnek át. 

Azok a források, melyek a podoliai pusztákon 
a harmad alakzatbeli gipszből buzognak ki, különös 
derék ivóvizet szolgáltatnak; holott az alatta fekvő 
krétából, különösen a siluralakzatbeliből eredők, 
rósz izüek. Erdély keleti részében a Persányi hegy
ség 8 mértföldnyi hosszában a harmadai akzat con-
glomeratumaiból a legpompásabb ivóviz források bu
zognak, melyeknek kristály tisztaságában minden 
utas a ki a szászdiódi, bogádi, krizbai völgyeket meg
látogatta, nem győz eleget gyönyörködni és drága 
vizökkel alig tud jól lakni. A számos pisztráng is, 
mely patakjaiban nyüzsög, nem csekély bizonysága 
vizeik jóságának; már pedig azok, mint mondám, 
harmadalakzat rétegeiből erednek; ellenben az alat
tuk fekvő márga rétegek, melyek a kréta alakzathoz 

'•• tartoznak, igen rósz vizet adnak. Ellenben a londoni 
Trafalgar-téren fúrt artézi kutak jó ivóvizet szolgál
tatnak, ez pedig a kréta-alakzatból ered, valamint 
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a grenellei hires artézi kát is Paris szomszédjában. 
Az eddigelé tudottak közt legmélyebben fúrt lyuk 
St. Louisban (Missouri), melylyel 3706 bécsi láb 
mélységre hatoltak, a kőszénalakzatban kezdődött, 
a siluralakzat homokkő s dolomit rétegein áthatolt, 
és innen kezdve még 160 lábnyira halad le a jegő' 
czös kőzetekbe. Az eredmények különbözők valának. 
1500 lábnyiig tiszta és üde volt a viz; azon alóla 
a sótartalom gyarapodott; ez nagyobb mélységben 
ismét megszűnt; a forrás legmélyebb részéből aztán 
szén- és kénköneny gázok tódultak fel. 

Igen sokra telnék, ha elé akarnók számlálni 
mindazokat a tapasztalatokat ós eredményeket, melyek 
a különböző alakzatokból eredő források minőségére 
nézve közzé vannak téve s e tekintetből legyen elég 
az illető irodalomra utalnunk. A mi keveset idéz
tünk, az is, azt hiszük eléggé bebizonyítja, mily me
részség lenne átalános törvenyuyé magasztalni azt, 
hogy a „harmadkorszakr rétegek kiválóiag tanyái a 
rósz vizeknek" és hogy „az öregebb korszak" 
mészkőszirtéi szolgáltatnák a legjobbakat. Maga Pávai 
ur is ellent mond magának, midőn a rőt homokkő
ből ajánl jó ivóvizet. Hisz homokkő réteg, me
lyet tárgyal, a harmadkori alakzathoz tartozik. 

Az a bizonyíték gyanánt idézett körülmény, 
hogy a nagy városok, mint London, Paris sat. kútai ; 
rósz vizüek ós hogy ennek a volna az oka, hogy a 
nevezett városok harmadkori medenczében fekszenek, ; 

nagyon gyengén támogatja a kérdéses állitmányt. 
Mert az a körülmény, hogy a ne,m harmadkori me
denczében fekvő nagyobb városoknak is roszak a kútvizei, . 
egészen más okokat gyanittat. :: 

Svédország fővárosa, Stockholm gneissre van 
építve, s ez a kőzet, mint tudva van a legtisztább 
és jobb vizeket szokta szolgáltatni. És mégis tete- ; 
mes salétromtartalma van a stockholmi kutaknak, j 
mint azt a Berzelius elemzései kimutatták. ; 

Dr. Bischof G. az ö jeles könyvében*) imigy j 
II* - n £1 HÍJ, gy városok kútjaiban leledző salétromtar- > 
talom, melyet legelőször a stockholmiakban mutattak I 
ki, a Cloakák sat. legenytartalrnu állományaiból ered 
elvitázhatatlanul"; már pedig azt se lehet kétségbe 
hozni, hogy tartalom nem szolgál javára az 
ivóvíznek. Ezt az oly közönséges jelenséget tehát 
nem anynyira a föld geológiai jellemének, hanem j 
oly befolyásoknak kell tulajdonitmink, melyek cultu-
rai viszonyokból és ezekkel összekötött okokból és ; 
következményekből származnak. E szerint bó volna 
bizonyítva, hogy a nagyvárosi kút-vizek minőségéből 
földtani következményeket húzni nem tanácsos. 

Most már átmegyek a második kérdésére Pávai 
urnák, t. i. „hogy lehetne e bajon segíteni?" 

Nekem Kolozsvár környéke geológiai alkatáról 
stratigraphiai tüzetes és mély tanulmányaim még 
nincsenek. Időmet a székely földön folytatott geo
lógiai felvételek s az idevaló múzeum földtani osztálya 
eléggé elfoglalták. Mindazáltal nem egyszer tettem 
geológiai tapasztalások kedviért kirándulásokat Ko-

*] .Lehrbuch der chemisch-physikalischen (Jeologie, von 
Dr. Ghistav Bischof. 1-ső kiad. II. köt. 2. rész. 126. lap. 
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lozsvár környékére: u, m. a kolozsvári határra, a k. 
monostori, hójai és bácsi kőbányákba; aztán a tá-
volabb fekvő Szász-Léna, Sz.-László, Alsó- és Felső 
Füle, Asszonyfalva, Gyalu, N.-Kapus, Gyerő Vásár
hely, Pányik vidékeire, a körösfői hágóra; valamint 
a Nádas völgyébe is' a vasúthosszában Egeresen, 

I Sztánán át Bánfy-Hunyadra stb. 
1 E szerint hát az eocén szélhegységnek Kolozs-
| vártól nyngotra, dél- és északnyugotra eső részével 
I saját tapasztalatomból vagyok ismeretes és az által 
I a következő eredményekhez jutottam : — (természete

sen csak azokat hordom fel, melyek a most kitűzött 
czélommal kapesolatban vannak.) 

1. Az itt tárgyalandó eocén rétegek vízszintes 
iránya (Streichen, talán: huzama) D. D. Kelettől, 
É.É.Nyugotaak tart. 

2. Ezen rétegek lejtése (Neigung v. Fallen), 
mely is 5 fokot nem halad meg, átalánosan véve 
KÉ Keletnek irányul. 

3. A réteg-övezetek alkata a felvett területen 
folyvást lapályos, azaz nem girbegurba vagy hul-
lámzatos. 

4. A rétegek a íöld kérge belsejébe működő 
ismeretlen erők által —melyek a jegőczős tömegek, 
trachytok sat. kitolulásában, vulkánok kitöréseiben, 
földingásokban, sülyedésekben nyilvánulnak — helyen-
kint és koronkint háborgatásokat és ficzamodásokat 
szenvedtek. 

Némely pontokan hullámszerű emelkedéseket és 
holypadásokat mutatnak, de ezek a helyen-helyen 
való jelenségek a kitörés után keletkeztek e vidékben 
s okai nem azok a mik az eredeti háboritásoknak, ha
nem csak csuszamlások és béomlások. 

5. A vizsgálatunk alá tartozó részei az eocén 
; szélhegységnek részint jegőczős palás kőzeteken, ré-
: szint porphyren s ennek másodalakulatain (iuffjain 

sat.) nyugosznak. 
6. A Kolozsvár és általában az erdélyi közép-

tartománybeli eocen-rétegek feküje még sehol és soha 
felfedezve vagy kimutatva nem volt. 

7. Az eocén alakzatnak észlelhető vagy hoz
zájárulható legalsó rétegei vörösszinezetü homok- és 
márga-rakodmányokból állanak. 

8. Ezek a rétegek az o. fenesi völgy uradalmában 
közetlenül érintkeznek a porphyrpsammitokkal és tuf-
fokkal és anyagukat e részen bizonyosan, a többi 
vidékeken valószínűen ama psammitoktól és tuffoktól 
kölcsönözték. 

9. Ezen homokos-márgás eocenrakodmányok 
legalantibb rétegei a Sz.-Lónától délnyugotra fekvő, 

1 Sóstó nevű völgyben sós jelenségeket mutatnak. 
10. Ezeken a vereslő rakodmányokan a köz-

; belső eocén csoporthoz tartozó rétegek fekszenek, két 
szintre oszolva, u. m. egy alsóbbra, melyet a Num-
mulites perforata, és egy felsőbbre, melyet a Num-
mulites laevigata jellemez. Sziklatani minőségökről 
azt mondhatni, hogy conglomeratokból, homokból, 
homokkőből, mészből, gipszből és márgából vannak 
összeállítva. 

11. Az irt középső csoporton nyugosznak a 
j felső eocén csoportba vagyis az oligocen-alakzatba 
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tartozó rétegek, melyek éppen Kolozsvárnál, a felleg- ! 
vár-hegyen, úgynevezett corbulás rétegekből állanak. 

12. Ezek a rétegek az erdélyi középtartomány 
neogen korszakhoz tartozó alakulatai alá rejtőznek el. 

Kolozsvár környéke geológiai alkatának előre-
boesátott ezen rajz vonásai szolgáltatnak nekünk né
mi vezéreszméket, melyek világánál megítélhessük, 
mennyire lehet remélni egy artézi kút forrása sikerül
tét e városban. Ismétlem, hogy e tárgyban csak 
„lehet" és „talán" a megengedhető kifejezések; mert 
még ott is, a hol a vidék földalkata egészen alkal
masnak van kimutatva, ugy szólva esetlegességektől 
függ egy feltoluló forrásnak csak felkutatása is, és 
még kevésbbé lehet a viz mennyiségéről és minőségé
ről jósolni oly vidéken, hol a kellő feltételekről biz • 
tos adataink nincsenek. • 

Jóllehet közénségesen tudva van az artézi 
kutak elmélete, mindazáltal az alább következő elem
zés és alkalmazás szükségessé teszik, hogy itt is érint- ; 
sük röviden. A már emlegetett Dr. Bischof G. szavaival 
mondjuk: „Artézi kutak forrásának az a feltétele, hogy 
repedezett vagy likacsos sziklanemből álló réteget viz 
mentes két más réteg fogjon közbe ; az egyik alul- \ 
ról, a mely gátolja, hogy a viz aláfelé el no szalad
hasson ; a másik felülről, hogy a víztömeget leszorítsa. 

E szerint artézi kút fúrására négy lényeges 
körülmény kívántató: 

1. A föld és szikla rétegek emelkedése, 
2. Egy repedéses vagy likacsos, szóval a vizet 

áteresztő szikla vagy földalak. 
3. Vízmentes fenék , és 
4. Hasonló takaró réteg, melyek a víztartalmú 

réteg vizét se egyik se másik irányba át ne ereszszék. 
Ha már ezeket az alapfeltételeket a Kolozsvár : 

környékén fekvő hegységbeli rétegek viszonyaival egy
bevetjük, a következő eredmények keletkeznek. 

Az 1, pontra nézve igaz, hogy a kolozsvári 
eocén szóihegységnek itt tekintbe veendő részebeli 
rétegei átalánosan véve É. É. Nyugoti huzam mellett } 
K. É. Keleti irányban lejtenek. 

A lejtésnek ez az iránya kedvező, minthogy 
Kolozsvár felé tart ós a hegyrétegekbe meggyülő 
csapadék-vizek ebben az irányban nyomulnak. 

E vizek fogásában az eocenszélhegységnek az 
a része működnék, mely tőlünk nyugotra a jegőczős 
palahegység és a Szamosról nevezhető hegytömeg 
porphyrnemü szikla csoportai keleti párkányának dűl 
s ott határzódik. Ez a rész az o. fenesi völgygyei 
körülbelül párhuzamosan Asszonyfalva—Gyalu hely
ségek által jelölt irányban vonul el. 

Az artézi kutak létezhetése, mint tudva van, és j 
mint feljebb is emiitettük, azon a természettani 
törvényen alapul, mely szerint a közlekedő csőkben a 
viz egyensúlyba helyzi magát, azaz egyenlő magas
ságban nyugszik. Ezt a mindennapi tapasztalás a szö-
kőkútakban mutatja mindenkinek értbetőleg. A tör
vény alkalmazására már tökélyesen elég, ha a ter
mészetes közlekedő csőknek egyik, még pedig hosz-
szabbik szárát foglalja a hegység magában, a víz
tartalmú réteg képében; a másik szarát pedig az 
artézi kút csöve maga képezi. | 
— ^ — A 
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Ennél fogva tehát éppen nem szükséges, hogy 

Pávai ur szerint ; a „rétegek alsó karélyai közt kis 
medenozékben összegyűljön" aviz; és ha lehet még 
kevésbbé szükséges, hogy a „laza kőzetréteg leg
alább két ellenkező oldalról legyen kellő magasság
ra emelve.'' *) Ezt a helyzetet a víztartalmú rétegnek 
oly teknőszerü görbülése okozhatná, a milyet Dr 
Pávai állit és eszményi, igazabban költött, rajzban, 
hol a 6—11 számú rétegeknek mind oly teknőt 
holypadást tulajdonit, ki is mutat; de ez a valóság
ban nem létez itt nálunk s a mennyire a rétegek 
alkatát ismerjük, bátran állítjuk, hogy nem is létezhet. 

Miután kimutattuk, hogy a rétegek lejtése ezen 
a vidéken kedvező, még azt is meg kell hozzá je
gyeznünk, hogy egyenletes lapályos terjedésök is al
kalmasabb a kívánt czélra mint a hátahupáj vagy 
hullámzatos. Mert az utóbbi körülmény a víztartalom 
odébb haladását gátolná, a támadandó repedéseken 
által önkéntes forrásoknak nyitna utat és így a kí
vánt helyre nyomuló viz mennyiségét apasztaná. 

A 2-ik pontra. — Nincs kétség benne, hogy 
az itteni eocenalakzat temérdek rétegszerkesztvó-
nyében a második alapfeltétel, u. m. laza kőzet, 
igenis megvan, mert hiszen kimutattuk, hogy nem 
hiányzanak benne valódi homok és homokos márga 
rétegek, melyeket viztartalmuaknak kell hinnünk és 
sokszorosan tapaszta'unk is. 

De más kérdés az, hogy vajon folytonosak-é ? 
Azaz vajon áthuzódnak-é kisebb nagyobb temérdek-
ségben a? egész rétegszerkeszt vényen ? 

Ezt csak ide vonatkozó részletes kutatásokkal 
lehetne kipuhatolni. És még ekkor is a viznek mind 
mennyiségére, mind minőségére nézve maradna fenn 
kétség. Viz bőségére s a réteg folytonosságára néz
ve legtöbb sikerrel biztatnak az alsó eocencsoport 
legmélyebb rétegei és nálunk különösen a veres szi-
eöknél fogva szembetűnő homok-fekvetek, melyeket 
Pávai ur rőt homokkő névvel jelel. Ezek jókora ter
jedelműek^ sok helyen észlelhetők; e mellett meg 
van a kellő lazaságuk. Tőszomszédosok a jegőczös 
pala és porphyr alakulatokkal és itt olyformán van
nak helyezkedve, hogy nagy darab helyen foghatják 
fel a csapadék ,vizeket mint azt az alkalmas he
lyeken kibuzgó források bősége bizonyítja. 

*) Nevezetes az, hogy Dr. Pávai a nem szükséges kö
rülményeket, t. i. a földalatti medenczét s a két oldalról va
ló lejtést lény eges feltételeknek állítja;, ellenben a valóban 
lényegest majd nem mellékesnek tünteti fel — szavai ugyan
is.- — „a viz összegyűl, különö 'sen ha a legalsó réteg víz
hatlan kőzetekből áll. A „különösen" rosszul választott szó, 
mert a viz semmi más e s e t b e n meg nem gyűlhet. Szint-
oly szerencsétlen az „is" az artézi kutak „főkelléke" előadásában 
t. i. hogy: „a laza kőzetréteg . . . . oly szintek által van köz
befogva, melyek vízhatlan rétegeket is tartalmaznak." — A 
közbefogó rétegnek és a víztartalmúnak közetlenül érintkezők
nek és egyformán folytonosoknak és szakadatlanoknak kell 
lenni. [Kiadó jegyzete.] U. I. Azután, hogy ezeket írtam, elállott 
P. ur a két oldalról való emelkedéstől, és azt állítja ellenke
zőleg, hogy a réteg lejtősége éppen nem feltétele az artézi 
kut létezbetésének. Sőt tovább megy s a víztől át nem hat
ható fenék-réteg szükséges voltát is tagadja. (L. Kelet 58— 
60. sz. tárczaj 
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De vizeik minőségét kétségbe hozhatni, mint- ; 
hogy éppen a jelen kérdés eldöntésére alkalmas és 
mérvadó vidéken az o. fenesi völgyben, sósak a for
rásai. 

Átmegyek már a 3. pontbeli alapfeltételre, 
t. i. a vízmentes vagy is a vizet át nem bocsátó fe
nékre v. feküre. 

Láttuk feljebb, hogy a tárgyalt vidék eocén 
fekveteinek az alapja vagy feküje másutt sehol sincs 
észlelve, csak éppen a szélein, ugy hogy a kérdéses 
alapfeltétel meg vagy nem létéről legkisebb tudo
másunk sincs. A geológiában átalában s jelen fel
adatunk ügyében különösen bármely elmés, sőt valószínű 
hozzávetések csak gyanitásokra mennek ki: gyakorlati 
és tényleges eredményeket nem biztositanak. Maga 
Pávai ur is idézett rajzán ezt a tájat „ismeretlen 
fekvények" nevével jeleli. Szóval, világos az, hogy 
geológiai nézőpontból ez irányban mérvadó ítéle
tet hozni merészség volna. Ilyet csak egy forrás-jós
lótól várhatnánk, mint a ki az alvilág neptunusi 
hatalmaival közelebbi viszonyban van, mint más ha
landók. 

Az utolsó, 4. pontra nézve, t. i. vajon van-é 
átalában valami vízmentes takaró s ha van, melyik j 
szintben létezik, minő viszonyban vau a víztartalmú 
réteggel, mindezekre nézve, mondom, földtani ta
pasztalataink biztos felvilágosítást vidékünkre néz
ve nem adnak. A kibúvó rétegfejeken ugyan lelni 
hellyel hellyel márga rétegeket, melyeknek lehetne 
az a tulajdonságuk, hogy a vizet áthatni ne engedjék, 
de ez mind oly kérdéses és kétséges dolog,-hogy tü
zetes és mélyreható tanulmányok hiányában döntőleg 
szólani hozzá nem lehet. 

Pávai ur maga, arról a rétegről, melyet a 10. 
szám alatt, mint vizáthatlan feküt (takarót) jelel 
ki a rajzában, és a melyet alsó meddő tályognak 
nevez, azt irja a szövegben: „Ez sincs feltárva a 
város határán s meglehethiányzi k*) is az ez alatti 
rétegöszletből." Ugy látszik hát, hogy ő sem tud 
többet róla. 

Minden eddigmondottakban tehát következő ered
ményekhez jutottunk. 

1. A hegységbeli rétegek lejtése artézi kut fú
rása megki sértésére biztat. 

2. Hogy magasan a széleken észlelhetni ugyan 
víztartalmú rétegeket: de ezek mennyiség és minő
ség tekintetében, főképp pedig folytonosságukra néz-
va nincsenek eléggé ismerve. 

3. Az alsó eocencsoport homokos rétegeit igazi 
vizkamarákoak nézhetni, de minőségüket sókeverék 
teszi kétségessé. 

4. Víztől áthatatlan fenék létezéséről nincs tudo
másunk, és igy a sikerülés egyik fő és lényeges fel
tétele hiányzik. 

5. A víztartalmú réteg vízmentes takarójának , 
vagy fedüjének sincs kimutatva a kellő terjedelme 
és igy a másik alapfeltételnek sincs elégtéve. 

*) A felhúzás az enyim. Ertek. : ' '! 
. . • ' . ; . . • _ : : - * - & 
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Jogosítva vagyunk hát arra a következtetésre, 
hogy Kolozsvárt fúrandó artézi kut sikerültét eddig 
elé kikutatott földtani adatok és elmélkedések éppen 
nem biztosítják. 

Minthogy már egyszer szóba van hozva a ko
lozsvári ivóvíz ügye, legyen szabad, nekem is elé-
adni igénytelen nézetemet. 

Tegyük, hogy beható és sikeres tanulmányok
nál fogva a legkedvezőbb kilátások is mutatkozná
nak egy artézi kut fúrására. Még ez esetben is 
megfontolandó volna többek közt az, hogy mind az 
eredmény biztosabbá tétele, mind költség tekin
tetéből azt a város legalantabb fekvő pontján kel
lene megkísérteni. De világos, hogy itt a lakosok
nak csak egy része vehetné hasznát az artézi kútnak; 
valamint ha több volna is, a város feljebb eső részei 
vagy éppen kirekesztetnének, vagy legalább nagyon 
gátolva lennének a viz élvezetében. És az akadályo
kat csak költséges szivattyúk vagy nyomattyuk ál
tal lehetne elháritni. 

Mind ennek, mind pedig a kútfúrás sok eset-
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legességtől függő bizonytalan eredményének megogn-
dolásából az a kérdés támad, vajjon nem lenne-é más 
mód, melylyel Kolozsvár városát egészséges jó vizzel, 
bő, sőt tetszés szerinti mennyiségben lehetne biztosan 
ellátni. 

Megkísértem a feleletet erre a kérdésre. 
Kolozsvárról nyugatra, alig két mértföldnyi tá

volságra emelkedik a szamosi hegy tömeg jegöczös 
kőzetei vidéke, ez a legderekabb jő vizet szolgáltatja, 
melyet egy 3 mértföldet meg nem haladó vízve
zeték a városba vinne elegendő mennyiségben és 
bármely magas részére a városnak. 

Vegyük csak a Hévszamos magasságát a víz
vezeték kiinduló pontjául. E között, mely 1350' tesz 
a tenger szintje felett és Kolozsvár 1068' magassága 
között 252 láb különbség van. A csatorna hosszát 
12000 ölre és egy ölnyire egy vonalnyi esést vetve 
a csatorna végcsőjéből Kolozsvár talaja felett 168' 8" 
magasságban folyhatna ki a viz, az az 6' hiján oly 
magasságban mint a fellegvár s innen vezető cső-
veken a város minden részeire ellehetne könnyen 
osztani a vizet, mely minden külső befolyásoktól óva 
levén, csaknem eredeti minőségében jutna a lako
sok kezébe. 
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BAZALT OBSIDIAK 
Erdélyre néssve ULJ 1 eleméity. 

LEÍRJA 

l i J S ü R J B I C H 
I jj 
JQrdély bazáltnemü eruptivkőzetei közt kétség

telenül a legterjedelmesebb csoportot alakítják azok, 
a melyek a Persányi hegysor északnyugati részén 
találtatnak. 

Az Olt folyam a Persányi hegységnek ezen a 
részén tör át felső és alsó Bakos között; ez okból 
a mondott csoportot a rákosi oltvágásbeli bazalt-
kitörés vidékének lehetne jeliemzőleg nevezni. 

Ezen a vidéken az egyenként kicsucsorodó bazalt 
foltok déidélnyugatról északészakkeletre nyúló irány
ban sorakoznak. Középben a Bogáth (ott helyben: 
Bogád) és Héviz körül csoportosuló bazalthegyek 
foglalnak helyet. 

A mondott soron kivül, attól északnyugatra áll 
a Kőhalom-várhegy bazáltkúpja. 

Az eruptív vidéknek kevés bazálthegye tűnik 
szembe jellemző alakban. Nevezetesen ki kell ezek 
közt jelölnünk a Tölgyes vörös kúpjait Hévíznél, 
a Hegyeséit A. Bakosnál, továbbá a Bükes hegyes 
kúpját Hévíznél és néhány szirtet a Komána völgyben 

Mint többnyire minden más bazalt vidékeken 
ugy itt is a közeteknek főképp két nemét különböz
tethetjük meg: u. m. a jegeezesedő (krystallinisch), 
és a töredék vagy törmelék (klastisch) kőzeteket. A 
kettő szoros kapcsolatban van egymással. 

Ezen vidék bazaltja változékaíban, záradékai
ban s kőzet alakjaiban, oly dúsan bővőlködik, hogy 
ily különféleséget egy vidék tán sehol sem mutat 
fel. Bővebb leírásnak itt nem levéa helye, csak fu
tólag emitem meg, hogy van ebben a régióban tömött, 
szemcsés, ikrás, mandulalakőnemü, likacsos, sejtes 
salaknemü bazalt, oszlop-tábla-, kerekdedés szabályta
lan soklapu alakokra válva; sőt van végre valódi 
bazáltláva is. Minden változékaíban bővőlködik oli-

Muz. Évk. VI. köt. 

F E R E N C Z . 

vinzáradékokkal, melyek részint apró szemekben ré
szint bronzittal vegyülve, szemcsés szerkezetű göm
bölyded halmazokban mutatkoznak. A halmazok 
gyakran roppant nagyságnak és helyzetök körülmé
nyeit tekintve arra a meggyőződésre jutunk, hogy a í 
gömbölyded Olivin tömegek a bazalt kitódulásakor 
már mint szilárd testek megvoltak s az olvadott 
bazalt tömeg csak beburkolta s kebelezte a kész, kő
zeteket. 

Az idevaló bazalt legtöbbször sötét szint, de 
van sokszor vörös pettyes, és van egészen világos 
•hamuszínű is: még pedig a világért sem mállás kö
vetkeztében ; mert egészen friss törésű szilárd kőze
tek ezek, melyek ütve pengenék és savanyoktól leg
kevésbé sem pezsegnek. 

Ámbár a bazalt áttörte a kréta, eocén és neo-
gen alakzatokat, de azért ritkán észlelhetni az át
törés meneteit vagyis ereit. Csak egyet láttam a 
Komána-völgyben, a .hol az alsó krétaalakzat 
mészköve van át törve. Ellenben a szálladék rétegek 
felett elnyúló vagy terülókesed eláradó alakban gyak
ran .mutatkozik. így különösen a Bogáthi völgyben 
a Hévizi első hídnál, a hol quarczkőfolyás és réte
ges bazálttuff felett lehet takaró alakban szemlélni. 

Ez a jele nsóg a völgy más részén is ismétlődik sok
szorosan. 

Tulajdonképp! krátereket akár lávafolyamokat 
nem bírtam felfedezni ; de jelennek meg valódi ba-
záltlávák, melyek vörös és barna salakok, fekete, vul-
kános hamu társaságában omléktömegek képiben tor
nyosulnak fel, mint a már emiitett Tölgyes és He
gyes kúphegyek, melyek már messziről kacsingat- -
nak az utasra. 

1° 4 
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Az idevaló bazalt kicsucsorodása aránylag na
gyon késő -korban történt, mórt nem csak a Cerithi-

• umos; rétegeken fekvő trachyttuffokon, hanem a Con-
geriás rétegeken is áttört s az ezeken fekvő bazalt -
tatokat is elborítja, mint ezt tisztán észlelhetni a 
Hidegkúttói keletre eső Gruju nevii hegyen. Ezekhez 
a bazálttuffokhoz a díiuvium. csatlakozik utoljára. A 
legutóbbi bazáitkitörések annál fogva a diluvium-
hoz közel eső korban történhettek. 

E vidék töredék kőzetei brecciák, conglomera-
tok és tuffok képében, jókora terjedelemben fogják 
köröskörül a bazalt-hegyeket és csúcsokat. Kétségte
len nyomait és bélyegét viselik annak, hogy alakúi
tokat a viz működése segítette; mert azok—jelesen 
a tuffok és conglomeratok—tisztán rétes rakodást 
mutatnak ós rétegeik váltakoznak más üledékes kő
zetekéivel p. o. Hidegkút határán a veres agyag 
rétegével, melyben Paludina Sadleri és Congeria 
triangularis honolnak. A mi a brecciákat ós salak
dombokat illeti, ezeket inkább nézhetni a kitörés 
alkalmával keletkezett törmelékéinek ós omladé-
koknak. 

A tuff Üledékrétegeinek a valódi bazalt-folya
mokkal való váltakozása, mit jelesen a bogáthi völgy
ben észlelhetni, még azt is bizonyítják, hogy a bazalt 
kitódulásai tenger mélyében történtek. 

A bazalt vidék töredék kőzetei alkatrészeikben, 
ezeknek mekkoraságában, színében ós -tömöttségében 
felettébb nagy különbfólesóget mutatnak. 

A fehér, szürke, zöld, barna és vörös cement
ben (foglaló tömegben) a különböző bazáltváltozékok 
keményen beragadott töredékein kívül, a körüíbé ta
láltató közetekből is vannak darabok békebelezve. 
P. o. a Komána völgybeli tuffokhan dolomitféle brec-
cia záradékok vannak melyek szembeszökőleg elüt
nek a vörös és barna szinü cementtől. Ezek a helyt
álló szomszédos sziklák kőzetével azonosok. 

A Hidegkút határabeli tuffok quarz- ós mésztö
redékeket tartalmaznak; ezek a szomszédos kréta
mészből és eocén conglomeratokból vették eredőtöket 

A mátéfalvi barna tuffok az itt szélűben el
terjedt zöld trachyttuffból szedtek fel sok töredék 
darabot. 

Az idevaló bazálttuffoknak legérdekesebb je
lenségei közzé tartoznak a kisebb nagyobb szabású 
olivin gömbök és bombák, melyek helyen helyen bő-
veit találtatnak, és a zöldelő sárga olivinből és se
tétpázsitzöld bronzitbói álló szemesós halmazok. A 
mint látszik a legfelső tufffekvetek a főtanyájok, 
melyekből. a tuff mállása folytán kiválva szabadon 
hevernek. Külsziiiöken gyakran észlelhetni a bazalt 
tajtékot. Igen bővön leiedzenek a Mátófalvától ke
letre eső hegyoldalokon, a kőhalomszéki Turzonban •*); 
de legbővebben Hidegkuton felyül. a Gruju-hegy 
északi és északnyugat: lejtőjén. Itt aztán gyakran 
társulnak vele Bronzit és a most már tüzetesen 

I tárgyalandó 

I *) Turüon (Repser Frwit liuinj a neve egy félsziget alakú 
I vidéknek Kőhalomszék keleti szélén, Bogáth és Mátéfalva közt, 
• melye); az Olt rendkívül er5s ki- és békanyarodása alkot. 

^>o~ 

Baza l t Obsldían. • 
Ez az ásvány idomtalan darabokban találtatik, 

melyek gömbölydedek ós nagyságukra nézve a ma-
gyarónyi ós nagy diónyi közt minden fokozaton át
mennek. Rendesen az elmálló tuffból szabadulnak ki, 
de a szilárdban is észlelhetni forgácsaikat. Az ásvány 
szine bársonyt játszó fekete; vékony forgácsai zöl-
delő színnel áttetszők, törésük kagylós és élénk 
üveg fényű; egyébiránt átiáthatlan; keménysége 6. 0 
fokú; a forrasztó cső eltőt könnyen olvad át nem 
látszó üveggé; sósavany kovagkocsonyává oszlatja ; 
egyszersmind oldhatatlan por ülepedik le belőle. 

Kémiai szerkezete a mi ásványunknak nincs 
tudva. írók emlegetnek olyanokat, a melyek a mi
énkkel egyezni látszanak. Többek közt Zirkel ir le 
„Islandban a Eeykiaviki bazaltban lelt üvegnemü, 
kagylós törésű, szurok íeketeségü szemcséket" s azt 
veti hozzá, hogy „az az állomány üvegmódjára 'me
revült augit, vagy tán maga a bazalt tésztája, mely 
hirtelen hülés által jutott arra az állapotra."1)' 

Murchison ós Lyell Vivaraisben, Gueule d' 
Enfer nevű helyen az Ardeche hidjánál észleltek bi
zonyos bazaltot, mely gneiss-et borít s a kettőt 
egymástól valami szurokká nemű terülék választja 
el. Ez a teiülék a felső színén salakos és ugy megy 
át bazaltnak. 

Breithaupt egy Göttingen és Münden közt 
Dransfeldnél lelhető üvegnemü bazaltot „tachylif 
névvel jelel2). Ez egy üvegnemü állapotban merevült 
bazalt-állomány s azért nem tehetünk fel határozott 
stoechiometriai. szerkezetet benne. Annyi bizonyos 
hogy kovasavany tartalma kisebb mint a valódi 
Obsidiané. 

Sartorius von Waltershausen3) egy állományt, 
melynek helyiségi viszonyai a miónkéivel jórendin 
összevágnak, nSideromelaaJ-nak nevez, A Siderome-
lan az isiandi palagonittuffokban fontos szerepet vi
sel, nagyon hasonlít a közönséges fekete Obsidian-
hoz, a sósavany felbontja, és keménysége 6.0 fokú. 

Kovasavany 
Agyagföld 
Vasoxyd 
Mész " 
Magnesia 
Nátron 
Káli 
Viz. 

48.76 
14.93 
20.1.4 

9.51 
2.92 
2.48 
U.O 
0.35 

100.19 
Hausmann a Bobenhauseni obsidiannevnü bazal

tot, mely a közönséges "bazaltban diő-nagyságutól 
fogva egész kisgyermekfej nagyságúig találtatik fész
kelve, „Hyalomelan nak nevezte.*) 

Hasonló leletet említitek még Lam lash nevű 
Seot szigetről, mint a hol bizonyos fényes korom
hoz hasonló fekete üvegkéreg kisér egy eret. A üveg-

1 Zitkel Petrographie. II. 285. 1. 
2 Naumann Blemente der Mineval. 7. ed. 339. 1. 
2) Sartorius v, W. Vulcati. G-est. von •Sicilien u. Is-

land. 302. 1. 
4j Zirkel Petrograph. II. 304. 1. 
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nemű. tömeg kovasavany tartalma: 56.05; agyag
föld, (timföld) 17.13; vasoxyd 10.30; mész, 6 66; 
magnesia 1.52; káli és nátron 4.27 ; viz, 3.50. Ide 
sorolhatók még Izlandból a Balljőkulli lávafolyamok -
béli üvegesedett csepegőlávák (stalaktitek.) 

Az erdélyi leletről nincs ugyan még kellő végy -
elemzetünk, mindazáltal physikaí tulajdonságai, for
rasztó cső előtti és sósavanybeli magaviselete, vala
mint azok a viszonyok, melyek termőhelyét kisérik, 
legkisebb kétséget sem hagynak fel, hogy a feljebb 
különbféle nevek alatt idézett ásványnyal a miénk 
is azonos. 

Azon, hogy a bazalt nagy terjedelme mellett a 
leirt ásványt mégis oly szűken leljük, nem kell meg
ütközni, meggondolván, hogy a bazalt basicus tulaj

donságainál fogva nem hajlandó obsidian féle állomá
nyokat állítni elé. Üvegnemü termékeket átalában a 
kovasavanyban gazdagabb kőzetektől várhatni. 

A Héviz, Bogáth, Hidegkút környókeibeli ba-
záltlávák, salakok ós a sejtlikacsos bazalt — ki tudja 
mi oknál fogva — kovasavanyban gazdagabbak, mint 
az azon vidékbeli tömött és jegeczesedő bazalt; ugyan
azért amazok különösen alkalmasok malomkövek ké
szítésére , 

No már, a Hidegkúti bazáltobsidian, jólehet 
még eddig csak a bazálttuffokban 8 igy csak másod
rendű tanyáján letetett, kétségen kivül az elébb em
legetett kovasavanyban dúsabb bazalt kőzetekből veszi 
eredetét. Erre mutat különösen az a tajték forma 
likacsos kéreg is, a melyet némely példányain észlel
hetni." 

S&- 10 
"x?» 
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AZ ERDÉLYI KÖZKÖNYVTÁRAK 
•: " • régi magyar k i i y f f i rő i ; . 

KÖZLI 

I. Az erdélyi muzenmi könyvtár régi magyar könyvei (1536—1711) 
3-dik közlemény*) 

250. Kolozsvár. (1670). 

Kalenűariom (Uj és 0.) E' Christus Urunk 
születése után való 1671. Mellyet most-is Magyar 
és Erdély Országra, és egyéb szomszéd hellyekre 
alkalmaztatott N e u b a r t Christoph, Theologus 
és Astrologus. Colosvarat, Veres-egybázi Szentyel 
Mihály által. 16r, A—E = 5 ív = 4 0 levél. 

Gr. Kern ény Józs.ef k ö n y v t á r á b ó l 
(közben 4 levele ki van vágva.) 

251 Kassa. 1671. 

Magyar Ország Tükör©, kiben tekintvén 
Meg-ismérje magát, Mitsodás volt hajdan? Mitsodás 
most? Es honnét vötte a' Keresztyén Országát, és 
Királyit? honnét az Angyali Koronáját? Oassan, 1671. 
12r. 6 sztlan levél. 

Ez a kisded nyomtatvány nem egyéb, mint a 
II. Sylvester pápa által 1000-ben St. István király 
részére adott bullának fordítása, a következő ezim-
mel: „Diploma, avagy, Második Sylvester Romai 
Pápa Pecsétes Levele, Első Magyar Országi Sz. István 
Királyhoz; mellynek az Első Originális Exemplárja 
az M agyar-Országi szent Korona mellet tar tátik." 
— Fordiiója s kiadója Bársony György szepesi pré
post s nagy-váradi czimzetes püspök; mint kitetszik 
a példányunk elébe tett ezen régi jegyzetből: „Püs 
pök Bársony György csábitómunkája s Írásaim oz." 

*) Az első és második közleményt lásd föntebb V. köt. 
33—72. és 113—146. 1 

m* — „ _ — _ _ — . — _ — _ _ _ , 

— Sándor I s tván , Magyar K ö n y v e s h á z 
237. 1. tévedve sorozza ezt a nyomtatványt a múlt 
százban megjelent azon könyvek közzé, melyeknek 
nyomtatási helyét ós évét nem ismerte. 

Dr. Ineze József adománya, (néhai 
Szathmári Pap Mihály könyvtárából.) Több példányt 
nem ismerek. 

252. Kolozsvár. 1671. 

€ompila tae Coastitatiou.es Regni Tran-
sylvaniae et Partium Hungáriáé Eidem Annexarum. 
Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quin-
quagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesi-
mum Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conclusis 
excerptae. Claudiopoli. Apud Michaelem Szentyel 
Veres-egyházi, elő loc LXXI. 2r. 100 lap. — E l ő l : 
cziml. és praefatio 3, végü l : lajstrom 5 sztlan 
levél. 

A czimlapon, a praefatión és a fejedelmi meg
erősítő conclusión kivül, mely kelt Gyula-Fejér várt az 
országgyűlés utolsó napján 1669. mart. 4-dikén, a 
szöveg egészen magyar. — Első kiadását (Várad. 
1653.) lásd föntebb 183. sz. a. 

Gr. Kemény Sámuel kön y v tár ábó 1. 
— Megvan M. Vásárhelyt a Teleki-könyvtárban és a 
minoritáknál, Szebenben a Natur-hist. Vérein könyv
tárában, cziml. hijával a m. szigeti ref. lyceumban, 
Kolozsvárt gr. Mikó Imrénél, Koronkán gr. Toldalagi 
Victornál, Gyomron gr. Teleki Sándornál. 

~— .. ^j§' 
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253. Kolozsvár. (1671). 

Komáromi Csipkés György. Papistasag 
Ujsaga, az az, Olly munka, mellyben a' Pápistaság
nak, anind tudományának aoellyet vall; mind egyházi 
rendoinek mellyekbez halgát; mind ceremóniáinak, 
szokásinak, s' rend tartásinak, mellyeket gyakorol, igaz 
régiségtül üres, minapi újsága, az magok Írásiból, 
tanubizonságibol és Authoribol, meg-mutogattatik 
világossan. Comaromi C. György S. I. M. 
D. E, D. P. által Colosvarat, Veres-egyhazi Szén 
tyel Mihály által. 8r. 508 lap. — E l ő l : cziml., 
ajánlás, előljáró beszéd, mut. tábla, lajstrom, üdv. 
versek 20, v é g ü l : nyomt. hibák 1 sztlan levél. 

Ajánlja a szerző Bornemisza Annának, Apafi 
Mihály erd. fejedelem nejének „Debreczenben M. 
DC. LXX. esztendőben, Karácson szomorú estin."— 
Az előljáró beszéd kelt Debreczenben, 1667. sz. Ja
kab hava 29-dikén. — Az üdvözlő versek legutol
sója alatt ez áll: „Enyeden, 1671. Johannes Nadá-
nyi" ; miből kitetszik, hogy ezen könyv nem 1670-
ben jelent meg, mint Sándor IstvánM. köny
vesház 48. 1. irja, hanem 1671 ben. 

Gr. Kemény JózBef könyvtárából .— 
Megvan a m nemz. Múzeumban 4 péld.) a debrecze-
ni ref. collegiumban (3 péld,) a s. patakiban (2 péld.), 
a m. v. Teleki-könyvtárban, a m, tud. Akadémia, 
az egri érs, kolozsvári r. cath, m. szigeti ref. lyceum, 
a kassai jogakadémia, a kolozsvári minorita convent 
a< több magánosok könyvtárában. 

254. h. n. (S. Patak). 1671. 

(Pathai István). Amaz Het fejű és tiz 
szarva fene bestián ülö Bársonnyal s' Drága kövek
kel fel-ruháztatott parázna Babillonnak, melly az ö 
tisztátalan paráznaságának, arany pohárba töltött ré
szegítő utá^tosságával megrészegétette ez földnek 
lakozoit, mezítelenségének tüköré. Nahum. 3. v. 5. 
Ezt mondgya az Seregeknek Ura Istene. lm én az 
te orczádra fordétom-fel a' te ruhádnak kebelét, és 
meg-mutatom a pogányoknak a te mezítelenségedet, 
és sok országoknak a' te éktelenségedet. Anno. 1671, 
12r. A—Cc 2 = 25 ív ós 2 levél Az első A iv áll 
12, a többi 6 levélből, s igy az egész könyv = 
158 sztlan levél. 

Hogy ezen könyvnek első kiadása Pápán 
1626 előtt jelent meg, kitetszik Pázmán Péternek 
Bécsben 1626-ban kiadott „Az Sz. Irasrúl és az 
Anyaszentegyházra!" czimű muutájából, melynek 
4 dik lapján ezt irja: „Min ap név nélkül nyom
tatának Pápán egy könyvecskét, és Parázna Baby-
lon mezítelensége Tükörének nevezek," Ezen első ki
adás, wely hely és év valamint a szerző neve nél
kül, de mint Pázmántöl tudjuk Pápán 1626 előtt 
kevéssel jelent meg, 12r. A—Q5 —185 sztlan levél, 
megvan teljes példányban a m. Akad. könyvtárában, 
elején s végén kézirattal pótolva a s. pataki ref. 
coll. és 2 utolsó levele híján a kassai jogakad. könyv
tárában. Szerzője ezen vallásos vitairatnak a legna
gyobb hihetőség szerént P a t h a i I s t v á n ; a pataki 

Ím Msra. Évi. VI. köt. 

<>«~ 

példány czimlapján ugyanis ezt a jegyzetet olvashat
juk: „Mellyet ki bocsátott ez Világ eleibe P a t h a i 
Is tván." 

Az 1671 diki 2 dik kiadás is a nyomtatási 
hely megnevezése nélkül jelent ugyan meg: de hogy 
S. Patakon a Eosnyai János betűivel volt nyomtat
va, arról, miután ezen könyvet több azon kori pata
ki nyomtatványnyal összehasonlítottam, kétségem nem 
lehet. 

Sándor Is tván, ki ezen 2 dik kiadást, M. 
könyvesház 49 1. helyesen ismerteti, u. o 247. 
1. tévedésben van, midőn 1671-re mint külön köny
vet hozza föl: „Diafaaes és Scotodulos beszélgetéseit 
a reform, vallásról", nem tudván azt, hogy ez nem 
más mint a most ismertetett munka, mely beszélge
tés alakjában van írva s melyben a költött két be
szélgető személy neve éppen Diaphanes (fölvilágoso 
dott) és Scotodulos (sötétség rabja). 

Példányunk gr. Kemény J ó z s e f k ö n y v t á 
rábó l való. Megvan a m. nemz. múzeumban (Jan-
kovicstól\ M. Vásárhelyt a Teleki könyvtárban, Ko
lozsvárit a r. cath. lyc. és b. Radfck Istvánaé, Deb
reczenben a ref. coll., Zilahon (cziml. nélkü!) a ref. 
gymn. s Felső-Bányán Lugosi József könyvtárában. 

255. Kolozsvár. 1672. 

Nógrádi Mátyás. Idvösség Kapuja, Söt A' 
Meoy-orszag csalhatatlan uta ; Mellyen járt, bűneiből 
igazán meg-tért Isai fia, Dávid Király: Mellyet ez
előtt Angliai nyelven ki-bocsátott, rész-szerint, Hil-
dersam Londinumban, Isten népének, és a' térendő 
bűnösök idvességére: Mostan pedig Magyar nyelvre 
fordított, és az egész ötven-edgyedik Soltárt, öszve-
szedegetvén az üldözés alatt nyögő, Magyar Eccle-
siák vigasztalására, és hitek álhatatos erössitésére, 
ki-bocsátott, Nógrádi Matyas. Colosvarat, Nyom
tattatott. Veres-egyhazi Szentyel Mihály által. M. 
DC. LXXII. 4r. 1440 lap. 

Elől: czimlap, ajánlás 12, végül: mutató táb
la 8 sztlan levél. 

Ajánlva van Apafi Mihály fejedelemnek pró
zában s külön külön magyar versekben Bornemisza 
Anna fejedelemasszonynak, Bethlen Jánosnak, Bánfi 
Dénesnek, Teleki Mihálynak, Tofseus Mihálynak, a 
debreczeni három papnak, Belényesi Eerencznek, Ke
resztes Andrásnak, Debreczen és Kolozsvár városának. 

Kolozsvári János adománya. — Megvfn a 
m. nemz. múzeumban, pe^ti egyetemben, M. Vásár 
helyt a Teleki könyvtárban, a kolozsvári, debreczeni, 
s. pataki, sz. udvarhelyi ref coll., a zilahi és szász
városi ref. gymn. s a debreczeni kegyes rendi ház 
könyvtárában. 

256. Kolozsvár. 1672. 

Zilahi János. Az Igaz Vallásnak Világos 
Tüköré. Mellyben Az Calvinista Vallásnak tokélletes 
tiszta igassága, és igaz fundamentomos régisége, min
den jo lelkiismeretű embereknek szemek eleiben té-
tettetik. Mellyet mind a' saent írásból rendesen, s' 

11 d 
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mind a' Páterek értelméből bőségesen, s' mind a' Szem
látomásból tapasztalható-képpen mutat, és czáfolhatatla-
mü bizonyit Idős Z i l a h i J á n o s , Sibai Ecclesiá-
nak egygyügyü Lelki-Pásztora, és a' Szilágyságban 
lévő Lelki-Tahitóknak méltatlan Seniora. Colosvarat, 
Nyomtattatott Veres-egy-házi Sz. Mihály által. Anno 
do. loc. LXXII. 8r. 135 lap. — E lö l ; cziml, aján-

az olvasóhoz, üdv. magyar versek 16 sztlan lap. 
Ajánlva a szent háromság egy örök Istenhez. 
Sándor I s tván Magyar k ö n y v e s h á z 

1. tévedve teszi ezt a munkát, melyet 50. 1. 
helyesen ir le, 1626-ra is. 

Dr. I n c z e I s tván adománya (Szathmári 
Pap Mihály könyvtárából). — Megvan a m. v. Tele
ki-könyvtárban, a kolozsvári és enyedi ref, collegi-
umban s Lugossy Józsefnél Felső-Báuyán; czimlap 
nélkül Liszkai Józsefnél Győrött és az erd. múzeum 
duplumai közt. 

lás,. 

24. 

257. Kolozsvár. 1673. (1674-re). 

Uj ós 0 Kaiendariom, Ez igen szeren
csétlen, Urunk születése után való 1674. Esztendőre. 
Mellyet most-is, Magyar, Erdély és egyéb Szomszéd 
Országokra alkalmaztatott. N e u b a r t Chr i s toph 
Bolesiá-Siiesius Colosvaratt, Veres-egybázi Szentyel 
Mihály által, 16r. A—E = 5 Ív (8 levelenként) == 
40 sztlan levél. 

Két példány, gr. T o l d a l a g i 
Gyárfás Domokos adományából. 

spinek Ura- és Székelyeknek Ispánnya által. Ko-
losvaAtt Nyomtattatott" Veresegy-hazi Szentyel Mi-
S által Anno do. Ioc. LXXIV. 4r. 1012.lap. 
1 \ \ ő : Cziml, előljáró beszéd a részek mut. táb-
láia 12 végül: mut. tábla 8 sztlan levél. 
I á j a ^slkőlésü példányunk melynek fede^n ara-

gánosok könyvtáraiban. 
Kolozsvár. 1674.' 

2bU. 
Poresalmi András M i n i ^ i j P r u d ^ a . 

az az, Testek sátorának ^ J ^ t ^ i 5 S , S 
mérő Egyházi rendeket, s' halgatójokat, 
sokban eszességgel -1" "* 

V i c t o r és 

258. Lőcse. 1673. 

. Aesopvsnak egész 
Nyelvből Deákra, 

Magyar Aösopvs. Aa az 
elete es fabulái; Mellyet Görög _..„ 
Deákból Németre, és Németből Magyar Nyelvre for
dítottak. Es rövid, de hasznos magyarázattal és il
lendő Figurákkal is meg-ékesitettek. (Fametszet). Lo-
tsen, Brewer Sámuel által, . . . . (1673). 4r. A—L 
= 1 1 ív = 10 levél. 

Egyetlen példány, a B e n k ő F e r e n c z á l t a l 
a j á n d é k o z o t t c o l i i g a t umb ól. Ezen pél 
dáoyban a czimlevél alsó szeglete, hol a nyomtatási 
évszám állott, le van szakadva ; hogy azonban a 
nyomtatás éve 1673 volt, bizonyos abból, hogy Bod 
Pé t e r , ki a Benkő féle colligatumot ismerte s an
nak minden darabját egyenként megemliti, Magyar 
A t h é n á s 196. í. ezen Magyar Aesopust 1673 ra 
teszi; miből bizvást következtethetjük, bogy még az 
ő korában ezen példányon az évszám olvasható volt. 

259. Kolozsvár. 1674. 

Apafi Mihály. Marcus Fridericus Wende-
linusnak, A' Keresztyen Isteni Tudományról írott 
Ket Könyvei. Mellyel mostan, Isten dicsösségére, az 
Erdélyi és Magyar-országi Keformata Ecclesiáknak, 
é*s minden Isteni dolgokban épülni igyekező Keresz
tyén Embet éknek idvességes hasznára, Magyar nyelv
re fordittattanak. Apafi Mihály, Isten kegyelmé
ből Erdély-országáaak Feiedelme, Magyar-ország ré-

©a. 

pállya-futá-

mesterség; Mely Isten dicsossegeio 
a' Tiszteletes m % ° $ ^ ^ £ £ L j m 
t é r n e k , Colosvari Befor. W K e z ^ _ [ { E c c l | s i . 
vigyázó örállójának, Colos és K a l o U W ^ 
áknak érdemes Semorának, es az jyruwj 
Ecclesiáknak dicséretes ^ l ^ S t t S -
morú halála ós. Wldbea-való tantesseg 
sa, alkalmatosságával, a Kolosv^ terjesztetett. 
Templomim az elo Szentek deibe j ^ 
P o r t s a Imi A n d r á s által. A, v. w 
Jul. Colosvaratt. Veres-Egyhazi Szentyel Mihály, 
i'RTA Ar A_B = 2 ív = 8 sztlan leve! 1674 4r. A—K — <* " p , . Oratio funebns . Hozzá járul a á-dik 0 íven . w« > 

(IMotü W d e l tá/a XII köt) - * £ % £ £ 
nemz. Múzeumban és a pesti prot. fo.skola konyvia 

rában. 
2 6 1 Kolozsvár (1674). 

Szomorú Halott i Pompa melly, az 
Néhai Tekintetes, Méltóságos és Nagyságos Bocs 
k a i I s t v á n n a k , az Felséges Romai Császár 
és MagyaT ország királlyának (édes Magyar ha-
ája s' Nemzete lelki és testi szabadságaért való 

Jenvedése s' keserves számkivetése elo t) Tana 
tsának, Tekintetes Nemes Zemplóny V J m e g e j * 
fő Ispánnyának: Isten dicsoseégének, halahg nu 
„égés óltalmazójának eío bujdosásában Ka ácson 
havának 24. napján 1672. Kolosvárt boldogulja 
múlt,\' meg-hidegedett Teste M?\W™™£ 
„a* »7 m% előtt és a' Reformátusok iemploma 
ban sTraSioT'celebraltatott, 1673. Pünkösd hava 
nak 29. napján. Colosvaratt. Veresegyházi Szentyel 
Mihály által. 4r. A - 0 = 1 4 iv=56 sztlan levél. 

» 
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Tartalma: 1, G ö r g e i Pá l prédikátziója a 
háznál a test felett A—C 3. 2. Técs i J á n o s 
előbb gálszécsi most bujdosó pap prédikátziója a 
ház elölt, C 4—E 3. 3, P o r c s a i m i A n d r á s 
kolosvári ref. pap préd. a templomban G 3 —H 2. 
4, P ó s a h á z i J á n o s latin oratiója (nyomtatva : 
Anno 1674) és ugyan ö tőle a Bocskai família 
genealógiája magyarul H 3—L 4. 5, D i ó s z e g i 
S á m u e l a minap a 8. pataki oskola tagja most 
a fej érvári ref. coll. seniora magyar oratiója és bú-
csúzta'ó versei, M—0 4. Ezen legutolsó részt, mely 
önállóan nem jelent meg, hibásan említi mint kü
lön könyvet Kolozsvár. 1673-ra S á n d o r I s tván , 
M a g y a r k ö n y v e s h á z 51. 1. 

Gróf Nemes Ábrahám a j á n d é k a . — 
Megvan a m. nemz múzeumban (a Széchenyi-
könyvtárban), ugyanott csonkán Jánkovicgtól s még 
csookábban Horváth Istvántól, az utolsó rész híjá
val Lugosi Józsefnél Felsö-Bányán, elöl s végül 
csonkán a m. vásárhelyi Teleki-könyvtárban és Szi
lágyi Sándornál Budán. 

262. Kolozsvár. 1674 (1675-re). 

Uj és O Kalendárium, Ez boldogtalan, 
Chistus Urunk születése után való 1675. Esztendőre. 
Mellyet most is, Magyar, Erdély és egyéb szomszéd 
Országokra alkalmaztatott. N e u b a r t Oh.ristoph. 
Boleslá-Silesius. Cum gratia et privileg: Oelsiss: 
Prin: Colosvaratt, Veres-egyházi Szeatyel Mihály 
által. 16r. A - E = 5 iv (8 levelenként) = 4 0 
sztlan le?. 

GyárfásfJJo'moko s a d o m á n y a . 

263. Christianopoly f=Debreczen). 1675, 

Kegyes Vitéz Avagy A Néhai Felséges 
Sveciai Király Gustavus Adolphus Ritka példáju 
Kegyes Eletének, Lelki s' testi szabadságért való 
Dicsiretes Hadakozásának, Gyozedelminek, a' Lu-
czen-nél lőtt Diadalmas Harczon való szomorú el 
esésének és Svecianak Holmia nevű Anya Váro
sában, Gyászos Pompával lőtt Temetésének rövid 
Historiaia, Mellyet, Tudós és hiteles Historia-Irok-
bul hüségessen öszve-szedegetett és a' Kegyesség
gel szükségesképpen egybe köttetendő Vitézségnek ; 
mint egy Aczél-Tükörben való szemlélésére s' követé
sére; az Isten Dicsösségéjért, Vallásokért s' Hazá-
jok Szabadságáért Bujdosó igaz Magyaroknak, sze
mek eleiben függesztett. P h i l o p a t r i u s A r vá
di nus T h e a i t é t u s . Levit. II. v 44. Legyetek 
szentek, mert én szent vagyok stb. Nyomtat-
tátott. Christianopolyban. IöVel Vr lesVs ChrlstVs 
Isteni segeDeLMeddel! (=1675). 4r 63 (valóság
gal 64) lap. — Elöl: cziml., ajánlás, az olvasóhoz 
és versek 4 sztlan levél. 

Ajánlva van Hadadi Veseléoyi Pálnak, a buj
dosó magyarság választott generálisának. — A 
nyomtatás helye kétségtelenül Debreczen ; a könyv 
betlii ugyanis éppen azok, melyekkel Bartha Bol 
dizsár Debreczenben 1666-ban megjelent Cbroni-

cája van nyomva.— Az álnevű szerző P b i l o p a t 
r i u s A r v a d i n u s T h e a i t é t u s (hazáját szere
ret ö árva istenhez könyörgő) bizon) osan a bujdosó 
Szöny i N a g y I s t v á n , ki 1675-ben a bujdosó 
magyarok tábori papja volt. 

Gr. Kemény S á m u e l k ö n y v t á r á b ó l . 
- A 8. pataki ref. coll. példánya végül csonka, 

264. Kolozsvár. 1675. 

Szönyi Nagy István. Martyrok Coro nsja 
Melly Az Evangéliumi igaz vallásban Albatatossak* 
nak, és a' Mártyromság szenvedésben Diadalmassak-
nak, Fejekben Liliom szinü szép Gyémántokkal, Rosa 
szinü drága Rubintokkal fénlik : (tudni illik,) Olly 
idvességes Könyvecske: Mellyben, Miképpen kel
lessék a' Szén éknek a' Christus vallásában meg
maradni, az üldözésben magokat viselni, a' szám
kivetést, törnlöczöt szenvedni, s' a' Martyromságban 
győzedelmeskedni ? világossanmeg-mntattya Sző ny 
N. I s t v á n , Christus szolgája s' az ö üldöztetésé
nek társa, Nyomtattatott Colosvaratt, 1675. 8r. 222 
lap. — E l ö l : cziml. ajánlás, elöljáró beszéd 16, 
v é g ü l ; mut. tábla és Szönyi N. István szomorú 
üldöztetésének s számkivetésének leirása 6 sztlan 
levél. 

Ajánlva van Veseíényi Pálnak, a számkivetés
ben s fegyverben lévő magyarság íögenerálisának. 
Az ajánlás kelte: „írtam &% Isten Anyaszentegy
házának Magyarországban. 1671. s' véle folyó esz 
íendökbéli, közönségesebb s' nyilvábban való siral
mas üldöztetésének ötödik esztendejében, 1675. 
Pünkösd havának 1. Napján. Nagyságod Hűségé
re s' engedelmességére kész szolgája S z ö n y i 
Nagy I s tván , üldöztetése előtt Tornai, számki
vetésében Debreezeni s' osztán Zilahi Praedicátor, 
mostan penig a' meg-szabadúlásnak jó reménségo 
alatt, a' számkivetettek seregében viszszá szállott 
Christus Szolgája." 

Gr. Kemény J ó z s e f k ö n y v t á r á b ó l . 
— Megvan a m. v. Teleki-könyvtárban, a debreeze
ni, kecskeméti, sz. udvarhelyi ref. coll. és a n. vá-
radi püspökség könyvtárában, cziml. és utolsó lev. 
híjával a s. pataki ref. collegiumbaü. 

265. Kolozsvár. 1675. 

Sza tnmár - Németi Mihály, A' Négy 
Evangélisták szerint való Dominica, Avagy az Ur 
Jésus Christustól prédikáltatott, és ö Felségéről 
írattatott históriáknak, régen Vasárnapokra rendelte
tett Evangyéliomi Letzkéknek Predikatziokban való 
magyarázatya: mellyekben az hitnek minden ágazati 
summáson meg magyaráztatnak, és az ember egész 
életét, erkölcsét s lelki esméretét néző, sok idvessé
ges kérdések meg világosittatnak. Mellyet a' Sz. 
Lélek Isten vezérléséből irt és prédikállott öt esz
tendők forgásiban Szath. Némethi Mihály ül
döztetése előtt Göntzi, most a' Kolosvári Orth. 
Ekklesiának edgyik méltatlan Tanítója, Christus ül
döztetésének társa. Kolosváratt, Nyomtattatott Veres-

t i -
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egyházi Mihály által 1675. 4r. 732 (valósággal 834) 
lap. — Elő l : cziml. 1, végü l : mut. tábla, laj
strom és ayomt. hibák 4 sztlan levél. 

Példányunkat, melynek 4 első levele hasonmás
sal van kipótolva, vásárlás utján szereztem. — Meg
van a m. nemz. múzeumban, m. v. Teleki-ktárban, 
a debreczeni, nagy-enyedi, pápai, s. pataki, kecske
méti, n. körösi ref. főiskolák, az egri érs. lyceum, 
szebeni evang., miskolczi ref. és tordai unitár, gymn. 
könyvtáraiban, cziml. hiján a kolosvári ref. coll., m. 
szigeti ref. lyceum és zilahi ref. gymn., 4 első le
vele híján a kolosvári unitár, coll. könyvtárában. 

266. Kolozsvár. 1675. 

• Náoásí V.'Gábor. Lelki Tudakozás. Mely
ben, A' Kegyes Lélek, meg-tanulhattya, az Istennek 
örökké való décrétomának némelíyeknek el-választá-
sokrul, némelíyeknek pedig meg-vettetéselsröl való 
igasságát: Bizonyos jeleit-is , mellyekböl meg-
tudhattya, hogy el-Választatott az Örök életre. Fel-
is bonczoltatik némelíyeknek vétkes értelmek az el
választás f el ö 1. Njja n a s i V. Gábor által. Colos-
varatt. Veres-egyhazi Szentyel Mihály által. 1675. 
12r. 178 lap. — E l ő l : cziml, ajánlás, magyar 
üdv. versek 8, végül : mut.. tábla 5 sztlan levél. 

Ajánlja Veresegyházi Mihály nyomdásznak, mint 
s könyv kiadójának,, a Tádósoc edgyic uevendékeny 
Fia, (hajdan a' Sáros Pataki Scholának: most Isten 
tetszéséből, a' Fejérvári Collegiunmak edgyic tagja) 
Nanasi V. Gábor." 

Példányunk, melyből a mut. tábla 4 utolsó 
levele hijányzik, A lmás i Sámuel a d o m á n y a . 
— Megvan a m. nemz. Múzeumban (Jankovicstói), 
a m. vásárhelyi minorita zárdában, Lugosi Józsefnél 
Felső-Bányán, és gr. Degenfeld Pálnál Erdő-Szádán. 

267. Sáros-Patak - Kolozsvár. 1675. 

Czeglédi István. Már minden épületivel 
s- fegyveres Házaival edgyütt, el-készült, Sión Vara, 
Meilyet,, a' Néhai Boldog emlékezetű J. C. Hűséges 
Tanubizonyság-tóvöje, a' Cassai Eeformata Ecclesia, 
Munkás Tanítója Idvezült Czeglédi I s t v á n , A' 
Magyar Nemzetben lévő Christus, Igaz Eeformata 
Ecclesiá-ja, régen kivánt, lelki javára, Evangéliumi 
Vallásban való eröss és álhatatos meg-állására, El
tében fel-rakott és elvégezett volt; a' végre, hogy 
mikor ennek Bástyái ostromoltatnak, lehessen készen 
minden Munitio-ival, tudgya magát oltalmazni, és 
gyözedelemmel a' Var vívókat alolla el-üzni; Mos
tan penig, holta után, a' Méltóságos Erdélyi Fejede
lem, mostani Kegyelmes Urunk Parancsolattyábol és 
a' meg-hóltnak utolsó kötelező Akarattyábol, ki-bo-
csáttatott, K ö l e s e r i S á m u e l , a' Debreczeni K. G. 
edgyik alázatos Tanítójának forgolódása által. 2. Sam. 
5. v. 7, 9. Meg-vövé Dávid a' Sión Varat s-lakozek 
benne. Kezdetett Nyomtatása Saros-Patakon, s-Ei-
végeztetet Colosvarat Rosnyai Jan. által, Exiliumá-
ban. 1675. .4r. 655 lap. —Elől: Cziml., ajánlás, 
előljáró beszéd, Czeglédi István életének és halálának 

ft^ : :—, 
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rövid leírása, néhány tudás- barátitól íratott magyar 
versek 16, v é g ü l : mut. tábla 32 sztlan levél. 

Ajánlja a munkát Köleséri Sámuel debreczeni 
pap Apafi Mihály fejedelemnek, ki a s. pataki nyom
dában 1671-ben félben maradt könyv hátra lévő ré
szét maga költségén nyomatta ki. — Czeglédi István 
életének leírásában elő vannak számlálva nyomtatás
ban megjelent munkái. 

Gr. Gyu la i Lajos h a g y a t é k á b ó l . -— 
Megvan a m. nemz. múzeumban, a in- vásárhelyi 
Teleki- és a gy. fejérvári Batthiányi-kőnyvtárban,, a 
m. tud. Akadémia, a s. pataki, debreczeni, pápai, 
kecskeméti, sz. udvarhelyi ref. coll., kolozsvári unitár, 
coll., n. körösi és m. szigeti ref. lyceum, zilahi és 
miskolczi ref. gymn., szebeni evang. gymn. és az 
egri érs. lyceum könyvtárában. 

268. Kolozsvár. 1676. 
Peratyeszí Zsigmond (Osztopányi). A' 

Kegyes Léleknek, lelki vigasztalást szerző • Idvesseg 
Paissa. Meilyet: Az Isten Anyaszentegyházának a' 
Magyar Nemzetben lévő igaz tagjainak lelki hasz
nokra Fordított A v e n a r i u s Jánosból . Osztopá
nyi P e r n y e s z i Sigmond. Colosvaratt, Veres-egy
házi Mihály által, M. DC. LXXV1. 12r. 272 lap.— 
E l ő l : cziml, ajánlás és a k. olvasóhoz 15, v é g ü l : 
mutató tábla, zsoltárokból való könyörgések 17 szt
lan levél. 

Ajánlja „Istennek igaz híveinek... az nyomo
rúságok szenvedésében társotok, a' Christus ismere
tiben együgyű atyátokfia, az Politiaban penig aláza
tos szolgátok 0. P. S." 

Csonka példányunk, melyből a cziml., előzmé
nyek első 70 lap, végűi a könyörgésekből 13 
levél hijányzik, Dr. I n c z e I s tván adoma ny a 
(Szathmári Pap Mihály könyvtárából). — Teljes pél
dányai a szebeni Brnckenthal-könyvtárban és Lugos-
sy Józsefnél Felső-Bányán. 

269. Kolozsvár 1676. 

Tolnai Mihály. Szent Had. az az, Lelki s' 
Testi szabadságokért fegyvert vont Vitézek Tüköré 
Avagy Ollyan idvességes Szent Irasbul öszve szede-
gettetett Lelki Tanács, a' mellyben az igaz Hada
kozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei 
rövideden egyben szerkeztettenek. Mellyben ha va
laki jól el-készittetett elmével belé teként, nagy 
könnyen meg-itélheti, mitsoda teszi a' Vitézlő ren
deket bátortalanokká, ellenségek előtt futókká, sza 
ladókká. Viszont, mint kellyen ö magokat oly kar
ban állatni, hogy ellenségekkel bátran szemben szál-
lyanak, s' dicsiretesen harczollyanak, s' kívánatos 
gyözedelemmel is ékesüllyenek; ez vitézeknek ked
vekért írattatott Tükörből, mint meg-annyi Tanító 
Mester által, igen rövideden, de világossan meg-ta-
nittatnak. A' meilyet Tanítási alkalmatossággal-is 
prsedikáilott a' Vitézek előtt Tho lna i Mihá ly . 
A' Szentek üldöztetésének M. DC. LXXVI. eszten
dejében. 4r. 34 lap. — E l ő l : cziml. és ajánlás 4 
sztlan levél. 
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Ajánlva van Vessélényi Pálnak „az igaz ma
gyaros magyarok... választott Fő Gyeneralissának." 

Csonka példányunk, melyből a czimlevél és 
ajánlás hijányzik, gr. Kemény József könyv
tárából való. — Teljes példányai a m. nemz. múze
umban, a pesti prot. főiskola, a kolozsvári unitár, 
coll. és a s. pataki ref. coll. könyvtárában. 
• 270. Kolozsvár. 1676. (1677-re). 

Uj és O Kalendariom. Christus Urunk 
születése után való 1677 Esztendőre. Mellyet mosí-is 
Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd Or
szágokra alkalmaztatott Ne u bárt Chr i s toph . 
Theologus és Astrologus által. Cum gratia et Pri-

. vileg. Celsiss. Princip. Ez nyomtatás a' Lötsei és 
Cassai nyomtatásoknál hellyesb és sokkal bővebb, 
olvasd-meg s' ugy találod Kolosvaratt, Veres-egyhá
zi Szentyel Mihály által. 16r. A—E==5 ív (8 leve
lenként) = 40 sztlan levél. 

Gyárfás D omokos adománya . 
271. Lőcse. 1676. (1677-re). 

Uj és O Kalendarivra. Kit Christus szü
letése után való 1677. ki-botsátott N e u b a r t h 
Christoph. Melly most az Olvasóknak kedvekért szép 
újságokkal meg-jobbittatott. Lötsen Brewer Sámuel 
által 1.6*. A - E = 5 iv (8 lev.) = 40 sztlan levél. 

Zsögödi M i k ó A n t a l adománya. 

272. Kolozsvár. 1677. 

Approbatae Coűstitutiones Eegni Tran-
sylvaniae et Partium Hungáriáé Eidem Annexa-
rum. Ex Articulis ab Anno Miilesiiuo Quingentesimo 
Quadragesimo, ad prsesentem huncusque Miliesimum 
Sexcentesimum Quinquagesimum tertium conclusis, 
compilatse; Ac primum quidem per Dominos Con-
siliarios revisse, tandemque in Generáli Dominorum 
Eegnicolarum, ex edieto Celsissimi Principis, D. D. 
Georgii Rakoci, Dei gratia Principis Transylvaniae, 
Partium regni Hungáriáé Dni, et Siculorum Comitis, 
etc. Dui eorum Clementissimi, in civitatem Albam 
Juliam ad diem decimumquintum mensis Januarii 
Anni praesentis congregatorum, conventu, publicó re-
lecta3, intermixtis etiam Constitutionibus sub eadem 
Diaefa editis. Claudiopoli, Impressit: Michael Szen
tyel Veresegyházi, elő Ioc LXXVII. 2r. 250 lap.— 
Elől : cziml. és Prsefatio 3, v é g ü l : Conclusio és 
Index 13 sztlan levél. 

Az első, váradi 1653-diki kiadással szóról szóra 
egyezik, de egészen új nyomás. A czimlapon, prae-
fatión és conelusión kívül magyar szöveggel. 

Gr. Kemény Sámuel könyvtárából .— 
Megvan a m. v. Teleki-könyvtárban, a kolozsvári 
unitár, coll., a szebeni Naturhist. Vérein és gr. Mi-
kó Imre könyvtárában. 

273. Kolozsvár. 1677. 
Medgyesi Pál . Praxis Pietatis; Az az: 

Keresztyén embert, Isten tetszése szerént való já-
I (^ : . — 

rásra igazgató Kegyesség Gyakorlás. Melly Angliai 
nyelvből Magyarrá .fordíttatott a' b. e. Medgyesi 
Pal által. Es immár hatodszor, az e' kédiekben esett 
minden-némü hibáktúl meg-tisztúltan, sőt sok hellyé-
ken meg-is jobbultan: az Authornak szép és igen 
szükséges Elol-járó beszédével egygyütt, ki-bocsátta
tott. A' jobbítások ez hatodszori nyomtatásban, a kö
vetkezendő lévé! szálon adattatnak elődben. 1 Tim. 4. 
8. A' kegyességnek igéreti vagyon. Colösvaratt. Nyom
tat: Veres-egyhazi Mihály által. M. DC. LXXVII. 
8r. 745 lap .—Elől : cziml, ajánlás, a ker. olva
sóhoz Medgyesi Páltól, üdv. versek, a szerző Bayle 
Lajos előljáró beszéde 18, végül: lajstrom és kö
nyörgések 15 sztlan levél. •«* 

Ezen. 6-dik kiadást ajánlja az örökké való Is
tennek Kecskeméti Sös János. — Előbbi kiadásai: 
1, Debreczen. 1636. (a lőcsei 1635-diki kiadás, 
melyet Sándor I s t v á n M a g y a r k ö o y v e s h á z 
27. 1. emlit, tévedés). 2, Lőcse. Í638. 3. Bártfa. 
1640. 4, Lőcse. 1641. 5, Várad. 1643. — Hetedik 
kiadása: Lőcse. 1678. 

Gr. Kemény József könyvtárából .— 
Megvan a m. nemz. Mnzeumban, a m. v. Teleki
könyvtárban, a kassai püspökség, a kolozsvári és 
sz. udvarhelyi ref. coll., zilahi ref. gymn., Koronkán 
gr. Toldalagi Victor, Felső-Bányán Lugossy József 
kőuyvtárában; csonkán a debreczeui ref. collegiumban. 

274. Kolozsvár 1677. (1678-ra). 

Uj és O Kalendariom, Christus Urunk szü. 
letése után való 1678 Esztendőre. Mellyet most-is 
Magyar és Erdély Országra, ós egyéb szomszéd Or
szágokra alkalmaztatott N e u b a r t C h r i s t o p h 
Theologus és Astrologüá által. Cum gratia et Privi-
leg. Celsiss. Princip. Kolosvaratt, Veres-egyházi Szen
tyel Mihály által. 16r. A - E = 5 ív (8 levelenként) 
= 40 sztlan levél. 

Két példányunk gr. T o l d a l a g i Vic tor és 
Zsögödi M.ikó An ta l adománya. 

275. Kolozsvár. 1678. 

Pernyesai Zsigmond (0 s zt o-pányi) 
Az Isten Anyaszentegyházában Lelki harczot tartó 
Vitézeknek, lelki sebek fájdalmát enyhítő Lelki Flast
rom. Mellyet: Egy tudós Lelki Doctornak, Lelkek 
sebeit enyhíteni kívánó hivek számára, nagy tanátsal, 
és munkával állított, Lelki Patikájából készített 0 s z-
topány i P e r n y e s z i Sigmond Colösvaratt, 
Nyomtattatott Veres-egyházi .Szentyel Mihály által. 
1678. 12r. 208 lap. — E l ő l : cziml., ajánlás (a pré
dikátoroknak), a k. olvasóhoz, Tísza-Ujhelyi Újhelyi 
Pál magyar üdv. versei 10 sztlan levél. 

Dr. Incze István adománya (Szathmári 
Pap Mihály könyvtárából) — Megvan a m. nemz. 
Múzeumban (Jankovicstól), a m. v. Teleki-könyvtár
ban, s végül csonkán az enyedi ref. collegiumban. 

A • 



^,__ _ 

276. Kolozsvár 1678 (1679-re). 

Uj és ö v Kalendariom. Christus Urunk 
születése után való 1679 Esztendőre, Mellyet most 
is Magyar és Erdély országra, és egyéb szomszéd 
Országokra alkalm áztatott. N e u b a r t C h r i s t o p h 
Theologus és Astrologus által. Cum Gratia et Pri-
vilegio Celsissimi Principis Transylv. Kolosvaratt, 
Veres-edgyházi Szentyel Mihály által. 16r. A—E 7 
(8 levelenként) — 39 sztlan levél. 

Két példányunk gr. To lda l ag i V i c t o r és 
Gyárfás Domokos adománya. 

277, Debreczen. 1679. 

Martonfalvi György, Sz I. M.D. és a' Deb
reczeni Collegium Professora Taneto és Czafolo Theo-
logiája; Mellyet Amesius és Vendelinus szerint írt 
azoknak kedvekért, a' kik az igaz Theologiát, és 
Vallást hamar kivánnyák meg-tanulni: és mellyet, 
ezen jó végért, a' Debreczeni Collegium, a' maga 
költségén nyomtattatott-ki. Debreczenben, Nyomtat
ta Rosnyai János, M. DC. LXXIX. 12r. 628 lap.— 
E l ő l : cziml., ajánlás, üdv. versek 1., végül: mut. 
tábla 16 sztlan levél. 

Példányunkat Burján Pál ő-könyvkereske-
déséből vásároltam. — Megvanam. y. Teleki-könyv
tárban, a m. nemz. múzeumban (3 péld.), debre
czeni ref. coUegiumban (2 péld.). a zilahi ref. gymn. 
és kassai jogakadémia könyvtárában, czimlap hiján 
a s. pataki és kolozsvári ref. coUegiumban; magá
nosoknál több példányban. 

278. Kolozsvár. 1679. 

Némethi Mihály. Sz. Dávid Psalteriuma: 
Avagy •&' CL. Sói tároknak rövid elosztása, magya-
rázattya, s' azokból származott 550 Tudományok ál
tal való meg-világositása: Mellyet irt Némethi 
Mihály a' Colosv. Orth. Eccl, m. L. P. Colosv. 
Veresegyházi Mihály által. 1679. 12r. 649 lap. — 
Elől: cziml., ajánlás, a k, olvasóhoz, üdv. versek 
10 sztlan levél. 

Ajánlva van Veresegyházi Szentyel Mihály ko
lozsvári nyomdásznak. 

Gr. Kemény József könyvtárából. — Meg
van a m. nemz. Múzeumban (2 ép és2 csonka péld), 
a m. tud. Akadémia, a pesti egyetem, a pesti prot. 
főiskola, a s. pataki, kecskeméti, pápai, sz. udvar
helyi ref, coll., miskolczi ref. gymn, a n. váradi és 
kassai püspökség s több magánosok könyvtárában, 
M.-Vásárhelyt a Teleki-könyvtárban. 

279, Kolozsvár. 1679. 

Csnfessio et Expositio Fidei Christi 
anae. Az az: Az Keresztyéni Igaz Hitről való Val
lás-tétel. Mellyet elsőben Helvetiában irtanak és bé-
vottenek: Annak-utánna 1567. Esztendőben Magyar 
Országban is javallottanak, bé-vöttenek, és mind ez 
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ideig sok Ecclésiában meg-tartottanak. Most újjobban 
az Erdélyi Orthoxa (igy) Ecclésiáknak költségekkel ki
bocsáttatott. Colosvaratt, Nyomtatt: Veres-egybazi 
Szentyel Mihály által, 1679. Esztend. 8r. 281 lap. 
— ml ő 1: cziml, a schweizi lelkészek ajánlása a 
hívekhez latinul, alkalmatossága az confessiÓnak, az 
magyarországi ecclésiáknak javallása, Edictum Im-
peratorium, Császári parancsolat, Symbolum Damasi 
latinul és magyarul 8 sztlao levél; v é g ü l : a k. 
olvasónak és mutató tábla 13 sztlan lap. 

Latin magyar szöveggel. 
D r. I n c z e I s t v á n a d o m á n y a (Szatmári 

Pap Mihály könyvtárából). A czimlap előtt álló le
vélen II. Apafi Mihály következő sajátkezű jegyzése 
áll: „Michael Apafi. Die 26 Junii. Radnothini. Do-
rninus providebit." Ez alá van jegyezve : „Post La-
dislai Tsiszér de Réty Compar. Cibínii Ao 1726. in 
Auetione Bonorum Principis hujusdem Exemplo di-
vinitus expositi." — Megvan a m. nemz. Múzeum, 
m. Akadémia, a pesti egyetem, a m v. Teleki , a 
debreczeni és kolozsvári ref. coll., és kolozsvári uni
tár, coll. könyvtárában. 

280. Kolozsvár. 1679. 

Tolnai F. Is tván. Igaz Keresztyéni és A-
postoli Tudomány a' vallás Útára vezető és az el
tévelyedésről jó Útban hozó. Kalauz. Az az: OUy 
Munka; Mellyben, mindennek előtte a' Pápistáknak 
az Uri vacsorában a' kenyérnek ós bornak Christus 
valóságos és természeti testévé és vérévé való Altal-
állatozása vélekedése, önnön Irásokbul, elő adatik, 
és a' derekasb ki-fogásokkal egyben az Atyákbul s 
magotból, el-rontatik; a' Reformátusoknak az Ur 
vacsora felöl való igaz értelmek, meg-mutogattatik, 
a' Mise és Uri vacsora közt való külömbség le-raj
zoltatik : az után az Első könyv alkalmatosságával 
irt egy néminemű Páter Tractája pontrul pontra 
Rámára vonatik, és mind a' régi Atyákból, mind 
magokból a' Pápistákból, mind a' mi nagyobb a' 
szent Ivásbul meg-erötelenittetik és ki forgattatik. 
Végre az igaz Reformáta Vallásnak a' sok üldözteté
sek és szörnyű vér-ontások között-is az Apostolok 
idejétül fogván ez ideig álhatatos fen állása, s' on
nét reánk alá szállása meg-világosittatik; ellenben a' 
Pápista Vallás újsága, eredete, s' az Ecclésiában va
ló csuda bé-csuszása nap fényre hozatik. T o l n a i 
F. I s t v á n , Mostan a' K. R. C. edgyik méltatlan 
Professora által. Kolosvaratt, Nyomtattatott Veres
egyházi Mihály által, 1679. 8r. 1049. lap. — Elől; 
cziml, ajánlás, a k. olvasóhoz, nmt. tábla 8, végűi : 
a nevezetesebb dolgok mut. táblája 14 sztlan levél. 

Ajánlva van Bornemisza Kata uri asszonynak, 
Bánfi Dénes özvegyének. 

A l b e r t I s t v á n adománya. — Megvan 
a m. nemz. Múzeumban (2 péld.), a pesti egyetem
ben, Gy. Eejérvártí a Batthiányi-, M. Vásárhelyit a 
Teleki-könyvtárban, a kolozsvári ref. és unitár, coll., 
a debreczeni, s.pataki, pápai, sz. udvarhelyi ref. coll. 
m. szigeti ref. lyceum, zilahi és csurgói ref. gymn., a 
n. váradipüspökség s több magánosok könyvtáraiban. 
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281. Kolozsvár 1679. (1680 ra). 

Uj és Ov Kaleadariom. Christus Urunk 
születése után való 1680. Esztendőre, Melly Bissex-
fcilisnek mondatik. Mellyet mostan-is Magyar Ország
ra, Erdélyre, és egyéb szomszéd Tartományokra al
kalmaztatott, N a u b a r t h C h r i s t o p h Theologus 
ét Astrologus által. Cum Gratia et Privilegio Celsis-
simi Principis Transylv. Kolosvaratt, Teresegyhazi 
Szentyel Mihály által. 16r. A—E7 = 39 sztlan levél. 

Gyárfás Domokos adománya . 

282. Debreczen. 1680. 

Csúsi Cseh J a k a b . Lelki Bölcseségre Ta
nító Oskola. Mellyben Az Istenhez való igaz Meg
térésnek bölcs tudományát s' idvességes gyakorlásá
nak rendit és módgyát, világos kérdések s' feleletek 
által Az istenes életben gyönyörködöknek lelki hasz
nokra kiadta C s u z i Cseh J a k a b , Sz. I T. Doct. 
és Préd. Debreczenben, Nyomt: Eosnyai János által. 
1680. 12r. 202 lap. — Elől: cziml., ajánlás, a 
k. olvasóhoz, üdv. versek 8, végű i : mut. tábla 2 
sztlan levél. 

Ajánlja a szerző, ki az üdv, versek szerint ek
kor kocsi ref. pap volt, Sándor Gergelynek, Szála 
vármegye volt alispánjának, Gyürki Pál Nógrád vár
megyei jegyzőnek, Iványos Miklós Győr vármegyei 
assessornak, és Csapó Jánosnak, Komárom vármegye 
hites birájának. 

Példányunkat B u r j á n Pál ő-könyvke-
r e s k e d é s é b ő l szereztem. — Megvan a m. nemz. 
Múzeumban (Jankovicstól), a m. v. Teleki-könyvtár
ban, a kolozsvári, debreczeni és s. pataki ref. coll. 
könyvtárában, Lugossy Józsefnél F. Bányán és néhai 
Fáy Alajos könyvtárában Tibold-Daróczon. 

283. Kolozsvár. 1680, 

Agenda Az az: Az Anyaszentegyházbéli 
szolgálat szer ént való Cselekedet: Mellyben az Uj 
Testamentomi két Sácramentomoknak, a' Szent Ke-
resztségnek és az Ur Vacsorájának ki-szolgáltatásá
nak, és az Házassulandóknak egyben-adattatásoknak 
Módgya és Formája meg-irattatik; Blyen véggel: 
Hogy az Erdély Országi Reformáta Ecclésiákban, E-
gyenlöképpen szolgáltassanak ezek ki; hogy ebben-is 
Vallásunknak s' Ritusinknak edgyezö voltok ki-tes-
sék. Melly szedegettetett a b. e. Melót a i István 
Agendájából: és ki-bocsáttatott az Erdélyi Szent Ge
nerális költségével. Colosvaratt. Nyomtat* a Veres-egy 
házi Szentyel Mihály. M.DC.LXXX. 8r. a-c4 = 2 % 
iv = 20 sztlan levél. 

A Kolozsvárit 1679-ben nyomtatott Confessio 
et Expositio Fidei Christianae-val együtt jelent meg. 
—Példányait lásd föntebb 279. sz. a. 

284. .Kolozsvár. 1680. 

Paris Ferenca (Pápai). Pax Animae, Az az, 
a' lelek békességéről es az elme gyönyörűségéről 
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való Tracta, Francia Nyelven. írattatott Molinaeus 
Péter által. Ugyan azon Nyelvből Magyarra fordít
tatott. Papai Pariz Ferencz Med. Dr. és a' Nagy-
Enyedi Collegiumban edgyik méltatlan Professor ál
tal. I Joh. 3. v. i8. Cselekedettel és Valósággal. 
Kolosvaratt. Nyomtatt: Veresegyházi Szentyel Mi
hály által. 1680. 8r. 664 lap. — Elől: cziml., aján
lás és az olvasóhoz Páriz Ferencztől, Molineaus Péter 
ajánlása és élőbeszéde, üdv. versek a fordító hoz 16, 
végül: mut. tábla 3 sztlan levél. 

Ajánlva van II. Apafi Mihálynak. 
Gr. Kemény József könyvtárából. — Meg

van a m. nemz. muzumban (3 péld), a m. Akadé
miában, a m. v. Teleki-könyvtárban, a s. pataki, ko
lozsvári és sz,~udvarholyi ref. coll. és cziml. hiján a 
m. szigeti ref. lyceum könyvtárában. 

285. Kolozsvár. 1680. 
Rozgomyi Mihály. Magyar Strophak, Mel-

iyeket A' Zilahi Seminariumban (az Iffiuságnak Ta
vaszi Examene végezödvén) 1680. észt. sz. György 
havának 10-dik napján, az ott lévő sok becsületes 
Személyek előtt, mondatott a' megnevezett Oskolá
nak Igazgatója, Rozgonyi Mihály. Hogy ezek
ben kegyességét, s' ezeu Seminariumhoz való buz
gó szeretetit Zilah Városának meg-köszönné az 
Iffiuság; mellyet ö kegyelmek halván, szivessen 
meg-indultanak, s' kegyességeket ajánlották ; nevezet 
szerént Nemzetes Szűcs Balint Uram, Ki ez gyerme
ki Éneknek nap fényre való jövetelit kívánván, ki is 
nyomtattatta, az oda valóknak kedvekért. Colosva
ratt. Nyomt: Veresegyházi Mihály által. 1680. 8r. 
4 sztlan levél, 

Egyet'en példány gr. Kemény Sámue l 
k ö n y v t á r á b ó l . 

286. Kolozsvár. 1680. 
(Énekes könyv). Az Sz. Dávid Propheta-

nak ékes Rythmúsu Soltarival Es A' Soltarokból 
szereztetett Dicsiretekkel, S' egyéb Istenes Énekekkel, 
és Hymnusokkal tellyes Könyv. Ezek után vannak 
egy néhány áitatos imádságok. Melly most ujjobban, 
egy néhány Halott Énekekkel, és egyéb Istenes Éne
kekkel és imádságokkal meg bővíttetett. Kolosvaratt, 
Veresegyházi Szentyel Mihály, 1680. 12r. 

T a r t a l m a : Innepi és közönséges Hymnusok 
82, lap. —• Dicséretek és halotti énekek 382 lap s 
mut. tábla 6 sztlan levél. — Sz. Dávid Zsoltárai. Ko
lozsvár. 1681. (külön czimlappal).— Siderius János 
Kis Catechismusa, Kolozsvár. 1681. (külön czimlap
pal). — Buzgó hálaadások és könyörgések 46 lap. 
és mut. tábla 1 lap. 

Dr. I n c z e I s tván adománya (Szathmári 
Pap Mihály könyvtárából), másik példánya ugyancsak 
Dr. Incze adományából, az erd. Múzeum duplumai
ból, a debreczeni ref. coll. könyvtárában. 

287. Kolozsvár. 1680 (1681-re). 

Uj és Ov Kalendariom, Christus Urunk 
születése | ntán való 1681, Esztendőre, Melly mostan-
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is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd Tar
tományokra alkalmaztatott N e u b a r t h C h r i s t o p h 
Theologus és Astrologus által, Cum Gratia et Privile-
gio Celsissimi Principis Transylv. Kolosvaratt, Veres-
egy házi Szentyel Mihály által. 16r. A—E 1 (at öbbi-
hiányzik). 

. Gyá r f á s Domokos admánya. 

288. Lőcse. 1680 (168l-re.) 

Uj és O Kalendárium, Mellyet Christus szü
letése után való 1681. irt, Neubarth Chriatoph. 
Es most-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb 
Tartományokra alkalmaztatott. Lötsen, Brewer Sámuel 
által. 16r. A—E = 5 iv = 40 sztlan levél. 

Gr. Told alagi Victor adománya. 

289. Kolozsvár. 1681. 

Molnár Albert . Szent Dávid Királynak Es 
Prophetanak Száz ötven Soltari; A' Francia^ Nóták 
szerint Magyar Versekre fordíttattak M o l n á r Al
be r t által. Kolosvíratt, Veresegyházi Szentyel Mi
hály által. M.DC.LXXXI. 12r. 349 lap. — Végül 
mut. tábla, reggeli és estveli könyörgések 11 sztlan lap. 

A Kolozsvárt 1680-ban megjelent Énekes könyv
be foglalva. Példányait lásd föntebb, 286. sz. alatt, 

290. Kolozsvár. 1681. 

Molnár Alber t (Szenczi). Szent Dávid 
Királynak és Prófétának más-fél száz Soltari, A' 
Francziai Nóták és Rythmusok szerint Magyar versek
re fordíttattak Szenczi Molnár A l b e r t Jaltai. 
Kolosvaratt. Szentyel Mihály által, M.DC.LXXXI. 12r. 
238 lap. V é g ü l : mut. tábla 3 sztlan levél. 

Gr. Kemény József könyvtárából .— 
Több példányt nem ismerek. 

29 i. Kolozsvár. 1681 
(Siderius János). Kisded Gyermekeknek való 

Cathechismus, Az az: Rövid Kérdések és Feleletek 
által való Tanitas, A' keresztyéni Hitnek fü Ágaza
tiról. Mely most ujjonan e' szép formában ki bocsátta 
tott: Kolosvaratt, Veresegyházi Szentyel Mihály által, 
M. DO. LXXXI. 12r. A—B = 2 ív = 24 sztlan levél. 

Siderius János tarczali prédikátor előljáró be
szédével. 

A Kolozsvárit 1680-ban nyomtatott Énekes 
könyvvel egybekötve. Példányait lásd föntebb 286. 
sz. alatt. 

292. Kolozsvár. 1681. 

Sárpa tak i N Mihály. Noe Barkája, Az az • 
Az Atya, Fiu és Szent Leiek egy örökké vaió Is
tennek üdvösséges ismereti. Melly A' Sinai és amaz 
dicsösséges Sionnak hegyein nevekedett Elö-fákból 
építtetett: az az, mind az 6 s' mind az Uj Testa
mentumnak egyben-vettetett helyeiből XXII. Démon -
stratiokban meg-világosittatott tudománya az egy 

Istenségben imádandó Sz. Háromságnak. Melyben 
Az Igasságnak Prsedikátora Noénak Lelkével hivja s' 
kénszeriti bé-szállani az Háládatlan Világot minden 
szelídséggel. Melynek éppitöje Sárpataki N. Mi
hály az Colosvári Reformata Ecclésiában a' Jesus 
Christusnak kissebbik szolgája. Kolosvaratt Nyom
tattatott Veres-egyházi Mihály által. M. DC LXXXI. 
4r. 685 lap — Elől: cziml., ajánlás (Apafi Mihály 
erd. fejedelemnek), apológia, a ker. olvasónak 12, 
végül: mut. tábla 4 sztlan levél. 

Példányunk, mely Bornemisza Anna fejedelem 
asszony tulajdona volt, gr. Gyulai Lajos hagya 
tékából való. Vörös bőr tábláján aranyozott nyo
mással következő betűk állanak: „B. A. M. F. A. 
(Bornemisza Anna Mélt. Fejedelem Asszonyé) 1681" ; 
a tábla belső lapján pedig Bornemisza Anna saját
kezű jegyzete látható: „el olvastam." Más két pél
dányunk gr..Kemény József ésb. Radák Ist
vánná könyvtárából.— Megvan a m. nemz. mú
zeumban, a pesti egyetemben, M. Vásárhelyt a Te
leki , Gy. Fejérvártt a Batthiányi-könyvtárban, a s. 
pataki, debreczeni, kolozsvári, székely-udvarhelyi ref. 
és kolozsvári unitár, coll, a kassai püspökség, a ko
lozsvári minor. convent, a n. körösi ós m. szigeti 
ref. lyceum könyvtárában. 

293. Kolozsvár. 1681. 

S. P a t a k i Is tván. Ez Világ dolgaínak Igaz
gatásának Mestersége, Mellyet Száz Jeles Regulák, 
Es azoknak minden ez életbéli alkalmatosságokra 
hathatós ki-terjeszcése által a' Deáki nyelvnek nagy 
ékességével adott-ki nem régen egy Austriai Németh 
Gróf Űr; ós azon formában Magyarra fordította S. 
Pataki István, A'Kolosvári Reformatum Collegi-
umnak edgyik tanitó Mestere, Kolosvaratt, Nyom
tattatott Veresegyházi Mihály által, M. DC. LXXXI. 
4r. 310 lap. — Elől: cziml., ajánlás (Széki Teleki 
Mihálynak) 6 sztlan levél. 

Gr. Kemény József könyvtárából.— Meg
van a m. nemz. Múzeumban (3 péld), a m. tud. 
Akadémiában, pesti egyetemben, a m. v. Teleki
könyvtárban, a debreczeni ós s. pataki ref. collegi-
umban (2—2 péld), a kolozsvári, n. enyedi. sz. ud
varhelyi ref. coll, a n. körösi és m. szigeti ref. 
lyceum, sepsi-szentgyörgyi ref. gymn. s több ma
gánosok könyvtárában. 

294. Kolozsvár. 1681. 

Némethi Mihály. Mennyei Tárház Kulcsa. 
Avagy: Olly idvességes elmékhez alkalmaztatottt 
Imádságok : mellyekkel, minden szükségben lévő 
együgyű emberek, az Isten kegyelmes Tarhazában 
bé mehetnek. Mellyet szedett a' szent írás szavai
ból, s' most meg-bövitett Imádságokkal s' énekekkel 
és Elmélkedésekkel. Némethi Mihály A' Kolos. 
R. E T. Colosváratt Szentyel Mihály által 1681. 
12r. 216 lap. — Elől: cziml., ajánlás 3 sztlan levél, 
végül: énekek 7 számozott lap és mut. tábla 5 
sztlan lap. ; 

«L. 
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Ajánlva van Bánfl Györgynek Doboka várme
gye főispánjának. 

Kiadásai: 1, Kolozsvár. 1673. Ajánlva Sóvári 
Sooa György' Sáros, Zemplin és Ung vármegyei fő 
assesaornak, a bujdosó magyarok: egyikének, „Ko
losvárban 25. Aug. A. 1673." Az ajánlásból kitet
szik, hogy ezen munka egy részét kiűzetéssé előtt 
(1671) Gönczön, másik részét Debreczenben irta S 
Kolozsvárt készítette sajtó alá. — 2, Kolozsvár. 
1676. Ajánlva Bornemisza Katának, Bánfi Dienes 
özvegyének. —- 3, Lőcse. 1679. — 4, Kolozsvár. 1681. 
— 5, Debreczen. 1685. — 6, Lőcse. 1706. — 7, 
Bártfa. 1708. 

D r. Incze István adománya (Szathosári 
Pap Mihály könyvtárából). Több példányt nem ismerek. 

295. Kolozsvár. 1681. 

Balassa Bálint és Rimái János. Az Néhai 
Tekintetes Nágos vitéz Vrnak Gyarmati Balassa 
Bálintnak; Es Amaz jó emlékezetű néhai Rírnál 
Jánosnak; Igaz haza fiának, és a' Magyar nyelv 
két ékességének Istenes Eneki. Mostan ujjobban e' 
kis formában ki bocsáttattak. Colosvaratt, Veresegy-

: házi Mihály'által, 1681. 24r. 288 lap — E l ö l : 
cziml., az olvasóhoz, dics. versek 6, v é g ü l : lais
trom 3 sztlan levél. A laistrom után (N 10—P 12 
levelén) következik : „Edgynéhány oktató Regulák ál
tal Vezérlő TJta. Minden úton járó igaz Izraelitának." 
őszesen 27 levél, melyek közzül az öt első nincs 
lapszámozva, a következő 21 levél lapszáma 42 a 
legvégső levél mut. táblácska. 

A kiadó Veresegyházi Szentyel Mihály nyom
dász az olvasóhoz intézett élőbeszédben emlékezik az 
elébbi bártfai, lőcsei, és a váradi első kiadásról is. 

Gr. Kemény József könyvtá rából . — 
Több példányt nem ismerek. 

296. Kolozsvár. 1681 (1682-re). 

Uj és Ov í íaieadariom, Christus Urunk 
születése után való 1682, Esztendőre, Melly mostan-
is Magyar Országra, Erdélyre és egyéb szomszéd Tar
tományokra alkalmaztatott, N e u b a r t h Chr i s toph 
Theologus és rstrologus által. Cum Gratia et Pri-
vilegio Celsissimi Principis Transylv. Kolosvaratt, 
Veresegyházi Szentyel Mihály, által 16r. A—E7 = 39 
sztlan levél. 

Zs 5gö d í Mi k ó A n t a l ado má ny a. 

297. Lőcse. 1681. (1682-re;. 

Uj éa 0 Kalendárium, Mellyet Christus 
születése után való 1682. irt Neuba r th Chris
topn Es most is Magyar Országra, Erdélyre, és 
egyéb tartományokra alkalmaztatott. Lötsén, Brewer 
Sámuel által. 16r. A~-E=5 iv=40 sztlan levél. 

Gyárfás Domokos adománya . 
fc Muz. Évk. VI. köt. 
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298. Csíki kolostor. 1682. 

Hal ler János . Pajs, A! Békeséges Tűrésnek 
Payssa. Isten kegyelméből minden rendbeli emberek
nek vigasztalásokra, kik e' Világnak álhatatlausága 
miatt háborúságok szenvedésire jutottak. Mellyet: 
H a l l e r Jauos Erdélyi Magyar, Deákból Magyarrá 
fordított, az Korenus J a k a b munkájából. És a' 
maga költségén ki-bocsátott Fogaras Várában- Való 
Rabságában. Nyomtattatott a' Csiki-Kalastromban, 
M.DC.LXXX1I. 4r. 535 lap. — El fii: cziml, elöl
járó beszéd és ajánló levél, az t.ívasóhoz, a töredelmes 
léleknek siralma 8, v é g ü l : Index 2 sztlan levél. 

Gr. Kemény Sámuel k ö n y v t á r á b ó l , 
régi bőrkötésű táblájára nyomva: „Komis Kata 
1685." — Megvan a m. nemz* Múzeumban (Janko-
vicstól), a m. tud. Akadémia, a kolozsvári frsne. 
zárda, a szigeti ref, lyceum könyvtárában faz erd. 
muzenm duplumai közzül) és Kolozsvárit gr. Mikó 
Imrénél (2 péld), 

299. Debreczen, (1682) 

Bregaiy-Palánki János . Via Salutis 
Secundum Catecnesim Palatinam ex positá. Quae ex 
Calvino, Amesio, Vollehio, Vendelino, Bucano, Ursi-
no, et alüs Authoribus Theol. est collecta, atque in 
usnm ministerii sacri accoromodata. Cui annexa 
est Catena Salutis. Ex Med. Ames. lib. I. Cap. 26. 
27. 28. 29. 30. Sumpta, et in praxin Concionatori-
am contracta. Uüácum. Ala Seraphina Orationes pub-
licas comprehendente. Editio nova, ab Autbore re-
cognita, aucta, et emendata. Per Johaone m 
Dreg. P a l a n k i n u m . Debrecini, Per Johannem 
Rosnyai. 8r. 489 lap. —- E l ő l : cziml., ajánlás 
az Ur Jesus Christushoz, az olvasóhoz, üdv. versek, 
index concionum 10, v é g ü l : Ala Seraphina (6 kö
nyörgés) 8 sztlan levél. 

A czimlspon és az indexen kivül az egész 
könyv magyar. — Első kiadása, melyet a szerző 
mint tályai ref. pap adott ki, „ Conciones in Cate-
chesim Palatinam" czim alatt Kassán 1667-ben je
lent meg. Ezen 2-dik kiadás élőbeszédét a szerző igy 
irja alá: „Drégely Palanki János Ur J. Christus egy
ügyű és alázatos szolgája, és az Evang. igasságáért 
szenvedő Egyházi Szolgáknac egyik társa." — Hogy 
ezen kiadás 1682-ből való, kitetszik Debreczeni D. 
István üdv. verséből, mely 1682. jan. 14-dikén kelt. 

Gr. Kemény József könyv tá r ábó l 
— Megvan a m. nemz. múzeumban (Jankovicstól, 
3 péld.), a. pesti egyetemben, a pápai ref. coll (3 
péld.), s. pataki ref. coll. (2 péld) és a debreczeni 
ref. col) könyvtárában. - , 

300. ••''. Debreczen. 1682. 

Csúzi Caefat J a k a b . Edom Ostora. Avagy 
Abdias Profeta Látásának, egynéhány Elmélkedések
ben foglaltatott világos Magyarazattya: Mellyet Az 
Losooczi Helvetica Confession lévő keresztyén Eccle-
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síában, élő nyelvel hirdetett; most pedig némelly 
Istenessen buzgolkodókoac kívánságokra ki is bocsá
tott, C suzi C. Jak ab. D. E. P. Debreczenben , 

. Nyomt: Eosnyai János által. 1682. 8r. 307 lap. 
— E l ő l : Gzimi., ajánlás, a ker. olvasóhoz, üdv. 
versek 8 sztlan lev. 

Ajánlva van a losonczi ref. gyülekezetnek, Ko
máromi István ácsi préd. és a tatai égyházvidók es-
perestjécek, Alistali György szőnyi, Marosi István 
Hdvardi-és Kólykedi Imre perbetei prédikátoroknak. 
— Az ajánlás kelte: „Írtam, Kocson, az én jómra 

. engemet meg alazo Istenemtü.) reám bocsátott kereszt
viselés alat való oyőgésimkor, Karácsony havának 
XH-dik napján. 1680. esztendőben," —A könyv végén 
ez a jelentés áll: „Keresztény olvasó. Többesket, a-
kartam' kedveskedni, de reá nem érkeztem: mert 
hirtelen a Tekintetes Nemes Helvét. Confession íevö 
Evangelicus Statustól, az Nemes Ország Gyűlésére 
hivattatván, Egyházi tisztemnek gyakorlására, el-kel-

. lett h'adnom házamnál való dolgaimot; söt ez utol" 
so Predikacionak-is le-irasat Sopronban kellett e!-vé-
geznem die XV. Julii 1681. Légy egességben. Vége." 

Gr. Kemény József k ö n y v t á r á b ó l , 
— Megvan a m. nemz. múzeumban (Janköviestól), 
a in. v. Teleki-könyvtárban, a kolozsvári, debrecze-
ni, s. pataki, pápai, sz. udvarhelyi ref. coll. és a 
pesti prot. főisk. könyvtárában. 

301. Debreczen. 1682. 

Kabaí Bodor Gellért. Hegyes Ösztön A' 
Sátánnak Angyala. Kinek az Isten választott! ellen 
való küiömb külömb pra etikai fel fedeztetnek, és a 
zok ellen s' azokon lehető diadalomnak mind módgyai 

. s' mind eszközei nagy részben, Szent Pál 2 Corin-
thusban irt levelének 12 dik részének, 7. 8. és 9-dik 
verseiből csináltatott Öt idvességes Predikatíokban elö 
adattattanak. Kabaí Bodor G e l l e r t .Debreczeni 
Lelki Tanito által. Es mostan az Authornak holta 
u'án másodszor is világ eleiben bocsáttattak. Debre« 
czenben, Nyomtatta Eosnyai János M.DC.LXXXII. 
Sr. 61 lap. — E l ő l : czimlevél s annak hátlapján 
az első kiadás ajánlása (Rimaszombati Szabó Pál deb
reczeni lakoshoz), mely kelt Debreczenben 12. Aug. 
1678, 1 levél. 

Első kiadása : Debreczen. 1678. 
Dr. Incze I s t v á n adománya (Szathtná-

ri Pap Mihály könyvtárából). — Megvan a m, nemz. 
múzeumban (2 péld.), a m. v. Teleki könyvtárban, 
a kolozsvári, debreczeni és s. pataki ref. collegium
ban (a legutóbbi helyen 2 péld.). 

302. Debreczen. 1682. 

v Biósisegi István. A' Sz: Geeralis Gyűlés
be lett Deliberatumok, Es azok felöl való Tanitás. 
Meliyet. Predicatiokban foglalt, Dioszegen elpredi-
kállot és az Vr Isten dicsösségére ki bocsátott. D i o-
szeghi I s tván . Hazájabéli Prédikátor. Debreczen
ben, Nyomtatta Eosnyai János, M.DC.LXXXII. 8r. 
A E (4 levelenként) = 20 sztlan levél. ~ E l ő l ; 
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cziml., a k. olvasókhoz ós lajstrom 2 sztlan levél. 
Dr. Incze I s tván a d o m á n y a (Szathmári 

Pap Mihály könyvtárából). — Megvan a m. nemz. 
múzeumban, a m., v. Teleki-könyvtárban, a debre
czeni és s. pataki ref. colkgiumban (utóbbi helyen 2 
péld.), és néhai Páy Alajos könyvtárában Tibold-
Daróezon. 

303. Debreczen. 1682. 

Köleséri Sámuel. Értelmes Catechizalas-
nak Szükséges Volta. Avagy, Olly idvességes elmél
kedés, mellyben a' gyengék kérdésekben és rövid Fe
leletekben való mindenhai oktatása meg mutogatta-
tik : meliyet a' Catechizálásnac el kezdésének alkal
matosságával nagyobb épületnek okáért elöl botsá-
tott, és a' Debreczeni Nagy Templomban praedicál-
lott; mostan pedig közönséges haszonra ki-nyomtaf-
tatott, K ö l e s e r i Sámuel D E. L. P. Debreczen
ben, Nyomtattatott Eosnyai János által. M.DC.LXXXII. 
8F. A—C (4 levelenként) = 1 2 sztlan levél. 

Ajánlva van a debreczeni tractusban lévő pré
dikátoroknak, nevezetesen Érsekújvári Orbán íszobosz-
lai és Liszkai András újfalvi prédikátoroknak, „mind 
kettőnek Iffjuságomban való Belgiumi és Angliai 
bujdosásomnac kivánatos Társainac " 

Dr. Incze I s t ván adománya (Szathm. 
Pap Mihály könyvtárából;. — Megvan, a m. nemz. 
muzeumben, a debreczeni és s. pataki reí. coll. és 
a m. v. Teleki-könyvtárban. 

304. D ebreczen. 1682 

Szemesi A• Pál . Keszegesek Jajos Pohara. 
Avagy: Eészegségröl való praedicatio, meliyet élö 
szóval az Debreczeni Nagy Templomban 23. Nov. 
Anni. 1681. el praedicallott. Szenczi A. Pal . 
Debreczeni Ecclesiának edgyik L. Pásztora. Debreczen
ben, Nyomtattatott Eosnyai János által. M DC.LXXXII. 
8r. A--B2 = 6 sztlan levél. 

Dr Incze I s tván adománya (Szathm. 
Pap Mihály könyvtárából). Megvan a m. nemz. mú
zeumban (2'péld.), a ytn. v. Teleki-könyvtárban, a 
kolozsvári, debreczeni és s. pataki ref. collegiumban. 

305. Debreczen. 1682. j 

Felvincsi Sándor. A' Jo Istennec Nevé
ben, Lelki Diadalomrui Vaío Oktatás. Meliyet A' 
Debreczeni Nagy Templomban 1682 Esztendőben 
Boldog Aszszony havának negyedic napjánac reggeli 
óráján tett F el vinczi Sándor. Meg nevezett Debre
czeni Ecclesiának edgyik méltatlan L. P. Debreczenben, 
Nyomtattatott Eosnvai János által. M DC.LXXXII. 8r. 
A—B2 = 6 sztlan" levél. 

Dr. Incze István adománya (Szathm. Pap 
Mihály könyvtárából). — Megvan a m. nemz. Mú
zeumban (2 péld.), a m. v. Teleki-könyvtárban, a 
kolozsvári, debreczeni és s. pataki ref. collegiumban. 
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306. Kolozsvár. 1682. minthogy a lapszámozásban a 280. 1. után téve
désből 109 következik s a lapszámozás mind végig 

Bepyicsskj Péter . Magyar Rithmusok avagy hibásan foly). —Elő l : cziml., ajánlás és laistrom 
Versek; Mellyeket irt Nemzetes Benyiczki Péter 6'sztlan levél. 
Szentelt Vitéz, Első Eésze szép Isteni dicsireteket, és Ajánlva van Gyarmati Tamás szántai ref. pap-
pemtentia tartásra inditó énekeket foglal magában, nak, ,,a' Gönczi szent Ecclésíában, üdoztetésünk előtt 
Második. közönséges Magyar példa beszédeket szép szerelmes szolga társomnak" és Trencsini Péter Zemp-
oktatással. Colosvarat, Veresegyházi Mihály, 1682. lin vármegyei assessornak. 
24r. 255 lap. — E l ő l : cziml., a k. olvasóhoz 2 Gr. Kemény József k ö n y v t á r á b ó l . — 
sztlan levél. Megvan a m. nemz. Múzeumban (3 póld.), a pesti 

A k. olvasóhoz intézett rövid előbeszéd, melyet egyetemben (2 péld), az egri érs. lyceum, a debre-
a legelső kiadáshoz Bartók István esztergomi vicari- czeni, pápai, s. pataki ref. coll., a szászvárosi és 
us irt, változatlanul van adva, ezen kelettel: „Nagj- csurgói ref. gymn., cziml. híján a n. körösi s 2 első 
szombatban 1664 Esztendőben." levele híján a m, szigeti ref. lyceum könyvtárában. 

Gróf Kemény József k ö n y v t á r á b ó l ; 
másik példányunk, melyből 243—254 lap hiányzik,, 309. , Kolozsvár. 1683. 
gr. Lázá r Miklós adománya. — Megvan Re-

•• diger Árpád unitár, esperesnél Dicső-Szent-Mártonban, Otrokocsi Főr is Fereiicz. Idvességes 
és c ionkáü (9 - 236. 1.) Jakab Eleknél Kolozsvárit. Beszélgetések, Néaieliy válogatott Szent írásbéli hel-

lyekrül, Mellyeknek alkalmatosságával, bellyen hel. 
307. V Kok-zsvár. 1683. lyen, a' szent írásnak érteimében gyönyörködő el

méknek, igen szükséges Kérdések ineg-magyaráztat-
Tofeus Mihály. A' Szent Soltarok Reso- nak; és minden idvezülni kívánkozó lelkeknek épü-

lutioja, Es azoknak, az Erdélyi Fejedelmi Evangelica letire, szép Tanúságok, és azokbúl ki-folyó Hasznok 
Keformáta, Udvari Szent Ecclesiára, lelek es igassag alkalmaztatnak. O t rokocs i F.óris F e r e n e z , a 
szerint való Szabása. Meg-éres â  mit mondok, ad- Christusnak edgyűgyü méltatlan Szolgája, (most 

j gyón az Ur tenéked értelmet mindenekben, 2 Tim. 2. a' Gyöngyösi E. , Eccl. T. ) által. Kolosvaratt ,'• 
v. 7. Ki-nyomtattatott, a' Fejedelmi Móltóságok páran- Nyomtattatott, Veres-egyházi Szentyel Mihály által. 
csolattyábúl s költségévei. Kolosvaratt, 1683. észten- 1683-dik Esztendőben 8r. 414 lap. — E l ő l : cziml. i 
dőben. 4r. 876 lap — E l ő l : cziml. és ajánlás 3 ajánlás 4 sztlan levél. ' 
sztlan levél. Az ajánlás, a magyar anyaszentegyháznak, kelt 

Ajánlják Apafi Mihály fejedelemnek és nejének Gyöngyösön 29. Dec. 1681. 
Bornemisza Annának Tisza-Ujhelyi István és Óvári Gr. K e m é n y Józs e f könyv tá ráb ói. — 
Készei János, a fejedelemasszony iró deákjai, kik To Megvan a m. nemz. múzeumban (3 ép, 2 csonka 
feusnak, a fejedelmi udvar papjának,, ezen prediká- péld.). a pápai ref. coll. (3 póld), s. pataki reí. coll. 
tzióit hallás után leírták, s a fejedelem és1 neje páran- (2 péld), a m. v. Teleki-könyvtárban, a kolozsvári, 
csárt nyomtatás alá bocsátották. A szerző Tofeus sem debreczeni, sz. udvarhelyi ref. coll, a n. körösi reí 
a czimlapon sem az ajánlásban .nincs megnevezve, s lyceum, a zilahi, miskolczi és csurgói ref. gymn. a '• 
a kiadók őt csak „Nagy-ágtok bölcs lelki tanítója" kassai püspökség, gr. Miké Imre, Lugossy József s 
czímen emiitik. " mások magán könyvtáraiban, 

Dr. Incze I s t v á n adománya (Szathm. 
Pap Mihály könyvtárából). — Megvan a m. nemz. 310. Kolozsvár. 1683 (1684-re), 
Múzeumban (Jankóvicstól, 3 péld.), a pesti egye
temben, a m. v. Teleki-és szebeni Bruekenthal-könyv- Uj és © Kaiendarioitt. Christus Urunk szü 
tárban, a kolozsvári, debreczeni, s. pataki, sz. udvar- letése után való 1684. Bissextilis Esztend. -Melly 
heíyi ref. coll, a n. körösi és m. szigeti ref. lyceum, mostan-is Magyar Országra, Erdélyre és egyéb szom-
zilahi ref. gymn. a kassai és n. váradi püspökség könyv- szed Tartományokra alkalmaztatott, Neubarth J a-

, tárában, s magánosoknál több helyen. nos Theol. és Astr. által. Es az eddig ki hagyatha
tott, nevezetes viselt dolgok, a' Crónikábau bé-tétte-

308. . Kolozsvár. 1G83. tének. Cum gratia et Privilegio Celsissimi Principis 
,'••;'•' Transylv. Nyomtattatott Colosvaratt. 16r. A—F6 

Ssathmár-Németi Mihály. Halotti Cen- (8 levelenként) == 46 sztlan levél. 
" turia. Az az- Száz Halotti Praedikációk: mellyeket, Gyárfás Domokos adománya , 

az Isten Szent Lelkének kegyelme által, az Ur Jesus 
Nevében, többire minden rendben, tisztben, s' állapotban, 311.. Keresd. 1684. 
Férfi és Aszszonyi nemben, meg-hóltak alkalmatossá- ., • 
gával irt, és mind ben Kolosvart, s' mind kin, Nagy Meágyesí Pál . Lelki AbeCe. A' Christus Os-
Urak szomorú Udvarokban-is praedikáílott. Szatfa: Májában az alsó Rendben bé-állatandó Csecsemők-
Német i Mihály, A' Kolosv. Orth. Ecclesiáoak ed- nek közönsegessen; kiváltképpen penig A' Móltosá-
gyik együgyű Tanítója. Kolosvaratt, Nyomtattatott gos kegyes Fejedelem Aszszonynak Lorantfi Susanna-
1683-dik Észt. 8r. 596 lap. (valósággal 696 1, nak, appróbb Cseládgyének hasznokra. Egy Isten-fé-
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lö tudós Anglus Tanítónak irásábúl fordíttatott. Es 
most újjonnao ki-nyomtattatott. Keresden, Székesi 
Mihály által. Anno elő Ioc Lxxxiv. 8r. 40 lap. — 
Elő l : cziml., elölj, beszéd és tartalom 4, végűi 
könyörgések 3 sztlan levél. 

Gr. Kemény József könyvtárából; másik 
példányunk Dr. lncze István adományábó l 
most a debreczeni ref. collegiumban. — Megvan a m. tud. 
akadémiai és a m. vásárhelyi Teleki-könyvtárban. 

312. Kolozsvár. 1684 (1885 re). 

Uj és Ov Kalendárium Christusüruük szü
letése uíán való 1685. Esztendőre. Melly mostan-is 
Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd Tar
tományokra alkalmaztatott N e u b a r t h János Theolo-
gus és Astrologus által. Koiosvaratt, Némethi Mihály 
által. 16r. A—E4 (8. lev.) == 36 sztlan levél. 

Két példányban, gr. Toldalagi Victor és 
G y á r f á s D o m o k o s adományából. 

3.13.. • Amsterdam, 1685. 

Károlyi Gáspár. Szent Biblia. Azaz, Is
tennek Ó. és Uj Testamentomban Foglaltatott egész 
tízent Iras. Magyar Nyelvre Fordíttatott K a r o l y i 
Gaspa r által. Es mostan Hatodszor e' kis formá
ban kibotsáttatott a' Belgyiomi Académiákbm tanuló 
Magyaroknak forgolódások által. Nyomtattatott Ams-
telodámban M... Tótfalusi Kis Miklós Költségével 's 
Betűivel 1685 esztendőben. 12r. 1197. lap. — E l ő l 

í czíml., előbeszéd, mut. tábla 2 sztlan levél; végűi, 
; nyomt. hibák 1, sztlan lap. 

Eégíbb kiadásai: 1) Vizsoly, 1590. 2r. — 2) 
Banán, 1608. 4r. — 8) Oppenheim. 1612. 8r. — 
4) Amsterdam 1645. ár. — 5) Várad-Kolozsvár, 
1660 r - 1661. 2r. 

Némethi J ó z s e f a d o m á n y a . — Meg
van a m. nemz. Muzemban (Jankovicstól), a m. v. 
Teleki-könyvtárban, a kolozsvári, debreczeai, s. pata
ki ref. coll., miskolczi ref. gymn,, n. körösi ref. 
lyceum, gr. Mskó Imre, gr. Toldalagi Victor, s Lugo-
sy József könyvtárában. 

314. . Bécs. 1685. 

Taraőcai Is tván. Io Akarat melly ál
tal az ember Istennel ejy ertelmövé válik. Meilyet 
Minden keresztyén embernek, de leg-föképpen a' 
mostani időre nézva a' meg-nyomorodotfc Haza fiai
nak üdvösséges vigasztalására igen hasznosnak ítélt 
lenni. A' Jesus zászlója alatt vitézkedő Tisztelendő 
P. T a r n o c z y I s t v á n . 1685. Nyomtattatot Bécs
ben, Cosmerovius János Christoff, ö Fösége könyv 
nyomtattatója által. 12r. 256 lap. — E l ő l : cziml., 
ajánlás 4 sztlan levél. 

Ajánlva van Székesi Bercsényi Miklósnak, a 
dunántúli részek és a bányavárosok véghelyei vice-
generalisának, kir. kamarásnak, tanácsosnak és szen
telt vitéznek. 

m, • 
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Gr. Kemény J ó z s e f k ö n y v t á r á b ó l . — 
Megvan a m. nemz. Múzeumban (2 péld., Széche
nyitől és Jankovicstól}, a kolozsvári minor. zárdában, 
a m. szigeti ref. lyceum könyvtárában. 

315. Csík. 1685 (1686-ra). 

Uj és ö Kalendárium. Meilyet Kraeker 
Beraard-szerint Chnstus Urunk születése után M. 
DO.LXXXVI Esztendőre irt: Es mostan-is Magyar 
Országra, Erdélyre, és egyóbb szomszéd Tartomá
nyokra alkalmaztatott N e u b a r t o János Theologus 
éá Astrologus. Nyomtattatott, a' Csiki Kaiastrom-
ban. 16r. A—F (8 levelenként) = 48 sztlan levél. 

Zsjö gödi Mikó A n t a l adománya . 

316. Debreczen. 1685. 

Némethi Mihály. Mennyei Tarhaz Kulcsa, j 
Avagy: Oly idvességes együgyű elmékhez alkalmaz
tatott Imádságok: mellyekkel „ minden szükségben lé
vő együgyű emberek, az Isten kegyelmes Tarhazában 
bé-mehetnek. Meilyet szedett a' Szent írás szavaiból, 
s' most meg-bövitett Imádságokkal s' Énekekkel és 
Elmélkedésekkel. N e m e t h i M i h a 1 y. A' Oolosvari 
Reformáta Ecclésián.ak Tanítója. Débreezenben, Töl
tési István által. 1685. I2r. (valósággal 24-vagy 
32rét) 296 lap, — E l ő l : cziml., oktatás, éjjeli s 
reggeli imádságok 7, v é g ü l : mut. tábla 2 sztlan 
levél. 

Gr. L á z á r M i k l ó s a d o m á n y a . Több 
példányt nem láttam. 

' - ' • • -

317. •• Lőcse. 1685. 

Cömenii'(Joh. á m o s ) Orbis Sensualium 
Pictus Trilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium 
in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura et 
Nomenclatura. Latina, Germanica et Hungarica, 
Cum Titulorurn juxta atque Vocabulorum indice. 
Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen. Das ist, 
Aller vornehmsten Welt=Dinge, und Lebens=Ver-
richtungen Vorbildung, und, Lateioische, Deutsche, ,1 
und üngarische Benannung. Sampt eiuem TitteL und 
Wörter=Begister. A' Látható Világ háromféle nyel
ven, az az : Minden derekassab ez világon lévő dol-
gokaak és ez életben való cselekedeteknek le-ábrá
zolása és Deák, Német, ós Magyar meg-nevezóse, A' 
fellyul való írásoknak és szóknak laystromával. Leut-
schoviae, Typi^Samuelis Brewer. Anno Salutis 1685. 
8r. 304 (helyesen 315) lap. — Elől, cziml., elöl
járó beszéd (csak magyarul), latin üdv. vers 7 sztlan 
levél, v é g ü l , lajstrom három nyelven 169 lap. 

Gr. K e m é n y Sámuel k ö n y v t á r á b ó l . 
— Megvan Pesten Török Jánosnál és Felső-Bányán 
Lugossy Józsefnél. 

318. Amsterdam. 1686. 

Molnár Albert (Szenczi). Szent Dávid 
Királynak és Prófétának Száz Ötven Soltari A' Fran-
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cziai Nótáknak és Verseknek módjokra Magyar Ver
sekre fordíttattak és rendeltettek , S z e n c z i Mol
n á r A l b e r t által. Melíyek most ujjolag kinyom
tattattak M. Tótfalusi Kis Miklós által Amstelodam-
ban, MDCLXXXVL esztendőben, 12r. 103 lap. 

Példányai legtöbbnyire a biblia amsterdami 
1885-diki kiadásához mellékelve találhatók, 

N é m e t h i József a d o m á n y a (2 utolsó 
levele hij.J. — Megvan a m. nemz. múzeumban, a 
m. vásárhelyi Teleki-könyvtárban, a kolozsvári, deb-
reczeni, s. pataki ref. coll., a n. körösi ref. lyceum 
és a halaai ref. gynm. könyvtárában. 

319. Kolozsvár. 1686. 

Sssathmár-Németi Mihály. Doiniuicalis 
Praedicatiok Toldalikia , Mellyben Az Evangéliumi 
Leezkékböl el-maradot, Ur lesus Aegyptumban való 
futá«a: onnét való vissza térése: Bethlehembéli ap-
pro gyermekeknek le-vágattatása: Ur lesus szine 
változása: Terméketlen fiege fa: Tékozló fiu példa 
beszéde: Ur lesus születésének helye, etc. Praedi-
catiókban meg-magyaráztatnak. Mellyet irt, g' prae-
dikállott, S z a t . Németh i Mihá ly . A' Kolosv. 
Orth. Eccles. edgyik m. Praedicatora. s' a' Christus 
üldöztetésének társa* az A. S. Kolosvaratt Nvomtat-
tatot Némethi Mihály által, 1686, 8r. 464 lap. — 
É l ő i : cziml., ajánlás, a k. olvasóhoz, lajstrom 8 
sztlan levél. 

Ajánlva van Nemes Nemz. Köbölkúti Szántó 
Györgynek, a kolozsvári sz. ecclesia egyik curatorá-
nak, a szerző sógorának, ki e könyv kiadásának költ
ségét viselte. 

A kegyes olvasóhoz intézett • élőbeszédben elő
sorolja a szerző nyomtatásban megjelent 13 mun
káját, valamiüt sajtó alá készített kéziratait, melyek
nek az ő halála uián leendő kiadását vagy hasonne
vű kis fiától, vagy erre magát kötelezett fogadott fi
ától, várta é;s reményiette. 1689-ben történt halála 
után azonban kézirataiból nyomtatásban semmi sem 
jelent meg. 

Sándor I s t v á n , Magya r könyvesh 'áz 
53. 1. hibásan teszi ezen könyvet 1676-ra is. 

Gr. Kemény J ó z s e f k ö n y v t á r á b ó l . 
— Megvan a m. n. nemz. Múzeumban (2 póld.), 

; a pesti egyetemben , a m. v. Teleki-ktárban, a ko
lozsvári, debreczeni, s. pataki, n. enyedi ref coll., 
n, körösi és m. szigeti ref. lyc., sepsi-sz.-györgyi 
ref. gymn., szebeni ev. gymn. és a kassai püspök
ség könyvtárábaa. 

320. Kolozsvár. 1686. 

Hegyesi I s tván (Boros-Jenéi). Kegyes
ségnek Nagy Titka, A' menybéli amaz Három Ta-
nubizanságoknak, Atyának, Fiúnak, Szent Leieknek 
Egy örök Istenségéről, Mellyet azon jó Istenének 
dicsösségére, annak szent segedelme által, és tiszta 
szent igéjéből, rövid kérdésekben és feleletekben fog
lalva, esékélyen, és együgyüképpen ki-bocsátott B. 
I. H. I. Kolosvaratt, Némethi Mihály által, M.DC. 
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LXXXVL 8r. 855 lap. — E lő l : cziml., ajánlás I 
Naláczi István tanács úrnak, fő udvarmesternek , 
Hunyad és Zaránd vármegye főispánjának, 8 sztlan 
levél, v é g ü l : nyomt: hibák 3 sztlan lap. 

Gr. Kemén^y S á m u e l k ö n y v t á r á b ó l . 
— Megvan a m. nemz. Múzeumban (4 póld.) , a 
pesti egyetemben, a m. v. Teleki- és gy. fejérvári 
Batthiányí-könyvtárban, a kolozsvári, debreczeni, s. 
pataki ref. coll., a n. köröái ref. lyceum Is a kas
sai püspökség könyvtárában, 

321. Amsterdam. 1687. 

Károlyi Gáspár. A' Mi Urunk Jesus Chris-
tusnak Uj Testamentoma Magyar Nyelvre fordíttatott 
Kár öli Gáspár által Es mostan újonnan e' kis
ded formában kibotsáttatott. Amstelodámban M, Tót
falusi Kis Miklós által 1687 esztendőben. 12r. 640 lap. 

Gr. K e m é n y József k ö n y v t á r á b ó l . 
(Ezen példány régi kötésű előtábláján olvasható: 
„Apafi Mihály E. F." hátulsó tábláján pedig „1688" 
áll). — Megvan a m. nemz. Múzeumban, M. Vásár
helyt a Teleki- és Gy. Fej érvárt a Batthiá-
nyi-könyv tárban. r 

322. Nagy-Szombat. 1688. 

I l lyés András. A' Keresztyéni Jossagos-csele-
kedeteknek es a' tekelletessegnek gyakorlatossaga, 
Melly a Jesus Tarsasagabeli Tisztelendő B o d e r i-
c i u s A l f o n s u s Spanyol Pap-által Spanyolul meg-
írattatott: annak-utánna külömb-féle nyelvekre ; Mos
tan pedig Olaszból, és Deákból, szorgalmatosson 
meg-magyaráztatott l i l ey s (így) Andras-által, A' 
Tekéntetes, ós Tiszteletes Posoni Káptolom Anyaszen
tegyházának Lectora-által. EisÖ Része. Külömb féle 
eszközökről, mellyekkel a' jóságos-cselekedeteket, és 
a' tökélletességet meg-nyerhet'ni. Nyomtattatott Nagy-
Szombatban, az Academiai Bötükkel: M.DC.LXXXVI1I. 
Észt. 4r. 582 lap. — E l ő l : cziml, elöljáró beszéd, 
mut. tábla és nyomt. hibák 8 sztlan levél. 

Az előbeszéd kelte: „írtam Posonban 1682. 
Esztendőben. Illyés András Posoni Lector." 

Ezen munka 2. és 3-dik része Nagy-Szombat
ban 1701. és 1708. jelent meg. 

Példányunkat Bu rj án P á l ó-könyvkeres
kedésébő l szereztem. — Megvan a m. nemz, 
múzeumban, Gy. Fejérvárt a Batthiányi-könyvtárban, 
az egri. érseki lyceumban (2 póld.), a kolozsvári r. 
cath. lyceumban, a ro. vásárhelyi francisc. zárdában, 
közben és végűi csonkán a n. enyedi ref. collegiumban. 

323. Kolozsvár. 1689. j 

Teleki Mihály. (ifj. Széki). Fejedelmi Le
lek Avvagy A' Jo Fejedelemnek szükséges ajandeki 
Mellyeket rövid Szakaszokban foglalván, Históriákkal 
ós Politiai elmélkedésekkel világosítván, Deák nyel
ven adott ki We b e r A d a m János , Sz. • Ágoston 
Begularis Canonokja, Tyrolisban Uj Cella Collegi-
umnak Professnssa, Szent írás és Sz. Canonok magya-

,—, M 
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rázó Doctora, Római Császár o Felsége Tanácsossá, 
az Höglwerfchumi Praepostságnak p, t. Adniinistrátora. 
Es Deák nyelvből Magyarra fordított I f f iú Széki 
Te lek i Mihály , Kolosvaratt nyomtatta Némethi 
Mihály, 1689.-ér. 138 lap. E l ö l : cziml. ajánlás .3 
sztlan levél. 

Ajánlva van ifj Apafi Mihály választott feje-
delemnek^In Gernyeszeg die 15. Mens, Apr. Ao 1689.", 

Gr. K e m é n y J ó z s e f k ö n y v t á r á b ó l . 
— Megvan a m. nemz. Múzeumban (5 péki J), a m. 
Akadémiában (2. péld.), a m. v. Teleki-könyvtárban, 
a kolozsvári és s. pataki ref. collegium s magánosok 
könyvtáraiban. 

324. .' Kolozsvár. 1690. 

,' Pá r i a Fereacz (Pápai). Pax Corporis az 
az : Az emberi Testnek belső Nyavalyáinak Okairól, 
Fészkeiről s' azoknak Orvoslásának módgyáról való 
Traeta. Melíyet mind élő tudós Tanítóinak szájokból, 
mind a'• Régieknek tudós írásokból, mind pedig ma
ga sok Betegek körül való Tapasztalásiból summá
son öszve-szedett, és sok ügyefogyott szegényeknek 

| hasznokra, mennyire lehetett érteimessen, világossan 
; Magyar nyelven ki-adott P a p a i Pa r iz F e r e n c i , 

M. D. Hol veiiában azon Faeultásban Hites ássessor, 
az Enyedi Coliegiumban edgyik méltatlan Tanító. 
I. Johan. 3. v. 18. Cselekedettel és valósággal. Ko
losvaratt Nyomtatta Némethi Mihály, M.DC.XC. 
Esztendőben. 4r. 320 lap. — E l ő l : cziml. ajánlás, 
üdv. vers 6, v é g ü l : mut. tábla 2 sztlan levél. 

j Ajánlva; van Széki Teleki Mihálynak és nejének 
| Vér Juditnak. Az ajánlás kelte: „írtam N. Enyeden 
| Sz. Jakab havának 24. napján, 1687. siralmas esz

tendőben." 
T o r m a K á r o l y a d̂ om ány áb ál. — Meg

van a m. nemz. Múzeumban (Jankovicstól), Vargya-
son Dániel Gábornál és ,5 utolsó levele híján Lugos-
sy Józsefnél Felső-Bányán: * 

325. h n. 1690. 

• e i s a e r Boldizsár. Catholicus Válasz az Eret-
I nek Esaviták kérdésére: Hol volt Lutheriig előtt az igaz 
• Vallás avagy Anya Sz. Egyház ? Az Pápisták között 

szorongatásban lévő minden Evangelicus keresztyé-
n éknek Ao. "627. ki adatott Meisner B o l d i s á r , 
a' Sz. írás Doctora és Wittenbergai Professor által. 

' Az Ecclesia nyomoruságin keserves könyveket hulla
tó egy nevezetlen személy Nemzetének hasznára, s 

: az, veszedelemben tántorgó lelkeknek Magyar nyelv
re Németből fordítván nyomtatásban ki adott A. C. 
1690. 12r. 56 lap. —Végül mut, tábla 3 sztlan le
vél (='A— C7 levél). 

Vele együtt nyomtatva s egy kötetben jelent meg: 
H U Ü D Í U S . Roevíd és Fundamentomos Trakta, 

Mellyből a kegyes olvasS a Romai és Evangelica 
Ecclesiákról ittlétet tehet. Isten igéjéből elő adatott 

: Nicol . H u n n i u s D . és Lübeki Superintend : álltai. 
I A. 1690. 12r. 147 lap ( = 0 8 - 1 9 levél). 
m, : _ _ 1 

Mayer F r i d r i k János . A Pápista Vallás
ra Hajlott Lutheránusok Lelkek ismeretinek kinnya, 
Mellyet edgy sz. írás Magyarázó Mayer Frid. 
J á n o s nevű Doctor és P. P. eleikben irása által 
ki bocsátott. Hamburg varosában Anno 1690. 12r. 
149-305 lap. (IíO — Q4 levél). 

A két első könyvecske fordítója ismeretlen, az 
utolsót Petrőczi Kata Szidónia fordította. 

Gr. K e m é n y J ó % s e f k ö n y v t á r á b ó 1. 
— A szigeti ref. lyeeum könyvtárában is van egy 
példány, mely az erd. Múzeum dupluma volt. 

326. Lőcse. 1690 (1691-re). 

Uj és 0 Kalendárium, Kit Christus Urunk 
születése után való 1691. Észt: irt, N e u b a r t h 
J á n o s Es Magyar Országra, Erdélyre és egyéb 
Tartományokra alkalmaztatta. Lötsen, Brewer Sámu
el által 16r. A — E (8 Ieveleuként)=40 sztalan levél, 

GJy á r f á s D o m o k o s a d o m á n y a.— Meg
van a m. nemz. múzeumban is (Jankovicstól). 

327 Kolozsvár, 1691. 

Balassa és R i m á i Az Néhai Tekintetes, 
Nágos vitéz Urnák Gyarmati Balassa Bálintnak; Es 
Amaz jó emlékezetű néhai Nemzetes Rimái János
nak; Igaz Haza-fiainak, és a' Magyar nyelv két 
ékességének Istenes Eneki. Most ujj óbban e' kis 
formában ki-bocsáttattak : Kolosvaratt, Veresegyházi 
István által. í691.24r. 289 l ap .—Elő l : cziml. és 
dics. versek 3 sztlan levél; v é g ü l : Énekek lajstro
ma és Egynéhány oktató regulák által vezérlő úta min
den igaz izraelitának 15 sztlan lap és Imádságok 50 lap. 

Gr. Lázá r M i k l ó s adománya . — Első 
4 levele" híján megvan a kolozsvári ref. coll. könyv
tárában, 

328. Kolozsvár. 1691. 

. Verőczi Ferencz. Lelki Harcz Avaay: Olly 
Halotti Prédikáeziós rövid Tanitas, Mellyben a' Keresz
tyén Léleknek Ellenségeivel való kemény tusakodása, 
erre való fegyverei, baj-viadallyának módgya; és végre 
minden Ellenkezőin vehetendo igaz győzedelme, szem' 
eleibe adatik. Mellyet Sáros-PataKon, 1656 eszten
dőben pródikállott V e r ö c z i F er e n c z. Mostan pe-
nig újobban, Némelly kegyes Lelkek kívánságára ki
nyomtatott Kolosvaratt, Verés-Egyházi István. 1691. 
8r. A—D = 4 iv = ^ 2 sztlan levél. 

Mondotta Tarjáni Margit, Debreczeni Taraásné, 
fölött. 

Első kiadása: Várad. 1656. 8r. A—D=32 sztlan 
levél (megvan a s. pataki ref. eoil. könyvtárában). 

Gr. K e m é n y J ó z s e f könyv tá rábó l , 
— Megvan a debreczeni ref. coll. könyvtárában is. 

329. Kolozsvár. 1691 (1692-re). 

Uj^és O Kalendárium, Mellyet Cbristus 
Urunk születése után való Bissextilis 1.6,92, Észté- ; 
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dőre irt N eu bar t J á n o s , Es Magyar Országra, 
Erdélyre, s' egyéb Tartományokra alkalmaztatott. 
(Erdély c z i m e r e s ebben az A p a f i c s a l á d 

; czimere). Kolosvaratt, Veresegyházi István által. 
16r. A—E (8 levelenként) = 40 sztlan levél. 

Gyár fás D o m o k o s . a d o m á n y a. 

330. Lőcse 1691. (1692-re). 

, Lőcsei Uj és O Kalendárium, Kit Chris
tus Urunk születése után való Bissextilis 1692. Észt. 
irt. Neu bar th Ja no s Es Magyar Országra, Er 
délyre, s' egyéb Tartományokra alkalmaztatta. Lotsen, 
Brewer Sámuel által 16r. A— E (8 levelenként) = 4 0 
sztlan levél. 

Két példány, gr. To lda l ag i V i c t o r é s 
' G y á r f á s Domokos a d o m á n y a , 

331. /• Bécs. 1692. 

I l lyés András. Megrövidített Ige az az: 
Predikátios Könyv, Melyben kilenczven Prédikátiok 
foglaltatnak; a' Szentekről. Mellyeket Sok esztendők 
alatt élö nyelvel prédikállott, most pedig rendesen 

' öszveszedvén, és rövid sommába foglalván kibocsátott 
I l lyés A n d r á s , Szebeni Prépost, és a' Tekinte
tes és Tiszteletes Ppsoni Káptolom Anyaszentegyházá
nál Lectora: Istennek dicsőségére, Szentek tisztességé
re, és sok lelkek:vigasztalására, épületére, ésüdvösségé-
re. Második Része. A' Szentséges Szűz Máriá
ról : Szent Apostolokról, Mártyrokrol, Confessorokrol, 
etc. Becsben Nyomtattatott Sischowitz Máttyás által. 
M.DC.XCII. 4r. 640 lap. - E l ő l : czirnl, a k. ol
vasóhoz és mut. tábla 8 sztlan levél, v é g ű i : nyomt. 
hibák 1 lap. 

I. rész: Nagy-Szombat 1691. — III. rész: 
Bécs. 1692. 

Báró Hen te r József h ag y a t é k á b ó l . 
— Megvan a pesti egyetemben^ Gy. Fejérvárt a Bat-
thiányi-könyvtárban, a n. körösi ref. lyceum, a ko
lozsvári, szombathelyi,! pápai francisc zárda és a ko
lozsvári minorita zárda könyvtárában. 

332. Debreczen. 1692. 

Liszayai K. .(Kovács) Fá i . Magyarok 
Cronicaja. Mally be foglal M.O.XCVI. Eszteadöket, 
Avagy Christus születésének 268—1664. Esztendei 
alatt lett dolgait A' Magyaroknak: Mellyet Cbrono-
logicé, az az : Christus Urunk Esztendeinek folyása 
szemit illendő rövid formában Tsinalt, Es Ki-bocsatott 
L i s z n y a i K. Pal Debreczeni Sebóla Mester. Deb-

, reczenben, Nyomtattatott Kassai Pal által, M.DC.XCII. 
Esztendőben 12r. 338 lap.f— V é g ü l : mut. tábla 
és nyomt. hibák 11 sztlan levél. 

Gr. Ke meny József könyv tá r ábó l . — 
Megvan a in. nemz. Múzeumban (2 péld), a m. v. 
Teleki-könyvtárban, a m. tud. Akadémia, a kolozs
vári, debreczeni, s. pataki, pápai ref. és kolozsvári 
unitár, coll., a miskolczi és zilahi ref. gymn. s czim-
lap híján a m. szigeti ref. lyceum könyvtárában, 
magánosoknál igen számos helyen. 

m, 

333. Debreczen. 1692. 

Drégely-Palánki János. Praxis Pietatis 
Contracta. Et Secundüm Documenta Practica. Com-
pendiosé exposita. az az: A' Praxis Pietátisböl vett 
és a' szerint el intéztetett, alkalmaztatott* és rövid 
summában bó-fogíaltatott, kegyesség gyakorlására 
tartozó idvességes Textusok ós Tanulások. Mellyek-
hez adattatott ama' Hármas Kesertetnek t. i. Az 
ördög, a' test, és e' világ késértetinek bizonyos Ta
nításokban foglaltatott. Lelki Diadalma. Es a' Divor-
tiúmoknak-is Praxisa. Ama' jeles Templombéli és 
magánosan való válogatott könyörgésekkel edgyütt, 
mellyek közönséges lelki épületre ki adattak. D.P.J. 
L.E.T.A: (Drégely-Palánki János Losonczi Ecclósia 
Tanítója által). Debreczenben, Nyomtatt. Kassai 
Pal által, Anno M.DC.XCII. 8r. 292 lap; — Pra-

. xiis divortii 22 sztlan levél. — Imádságok 136 lap. 
—Elől: cárul., ajánlás, a k. olvasóhoz, approba-
tio, index 8 sztlan levél. 

Gr. Kemény József k ö n y v t á r á b ó l . — 
Megvan a m. nemz. Mu/eumhan (2 péld,), a kecske
méti ref. collegiamban és 12 első levele híján a 
pápai ref. collegiumbaa. 

334. Frankfurt. 1692. 

Meisner Boldlzaár. Catholicus Válasz Az 
gsavitak Eretnek kérdésére: Hol volt Lutherus előtt 
a z igaz vallás avagy Anya Sz. Egyház ? . . . ' . , 
Francofarti, Anno 1692. 12r. 56 lap. v é g ű i : mut 
tábla 3 sztlan levél. (=A—C7) 

Ezzel együtt nyomtatva egy kötetben jelent meg: 
H unn i u s. Roevid és Fundamentomos Tracta 

Francofarti, Anno 1692. 12r. 147 lap (=C8—I9). 
Mayer Frid. János , A Pápista Vallásra I 

Hajlott Lutheránusok Lelkek ismeretinek Kínnya j 
Francofarti, Anno 1692. 12r, 159 — 305 lap 
( = 110 — Q4). 

Ez tulajdonképen nem új kiadás, hanem azon 
egy nyomás a h. n. 1690-ban megjelent kiadással, 
melyet föntebb 325 . az a. leírtam. Csak a három ' 
könyvecske czimlapjai voltak újra nyomtatva, 

Gr. Kemény József k ö n y v t á r á b ó l . 
—Megvan a m. nemz. Múzeumban, a m. v. Teleki
könyvtárban, a kolozsvári, s. pataki és sz. udvarhelyi 
ref. collégiumban, elől csonkán a kolozsvári r. cath. 
lyceum könyvtárában. 

335. : . Lőcse. 1692. 

Pá r i a Fereaea (Pápai). Pax Qorporis, 
Az az: Az emberi Testnek belső Nyavalyáinak Oka
iról. Fészkeiről, s'-azoknak Orvoslásának módgyáról 
való Tracta. Mellyet mind élö tudós Tanítóinak 
szájokból, mind a' Régieknek tudós írásokból, mind 
pedig maga sok Betegek körül való Tapasztalásibói 
summáson őszve-szedett az Házi-Czelédes gazdáknak 
és Gazdaszszonyoknak, kik Városokban és falukon lak
nak, és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, 
mennyire lehetett érteimessen, világossan és bővebben I 

______— —,—, _g 
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, a k. olvasóhoz 
ű 1: toldalék és 

Magyar nyelven másodszor ki-adott Papai Par iz 
P e r e n ez, M.D. Helvetiában azon Facultásban Hi
tes Assesor az Enyedi Collegiumban edgyik méltat
lan Tanító, I. Johan, 3 v. 18. Cselekedettel és va
lósággal. Lőcsén, Nyomíat: Brewer Sámuel, 1692. 
Észt: 8r.'339 lap. — Elő l : cziml. 
és üdv. vers 8 sztlan levél; vég 
mut. tábla 5 sztlan lap. 

Első kiadása: Kolozsvár. 1690. 4r. 
To rma-Káro íyadománya . — Megvan a 

m. nemz. múzeumban (2 példány, Széchenyitől és 
Jankóvicsfcól), a m. tud. akadémiában, a pápai ref. 
collegiumban, a kolozsvári franc, zárdában, Jakab 
Eleknél Kolozsvárit és 4 utolsó" levele hijáií Lugos-
sy Józsefnél Felső Bányán. 

336. Lőcse. 1692(1693- ra). 

Lőcsei Uj és 0 Kalendárium, Kit Chris-
tus Urunk születése után való 1693. Esztendőre irt 
N e u b a r t h János Es Magyar Országra, Erdélyre, 
s' egyéb Tartományokra alkalmaztatta, Költ Lötsen, 
Brewer Sámuel Typogr. 16r. A—-E (8 levelenként) 
== 40 sztlan levél. 

Két példányunk gr. T oldalági Vic to r és 
Gyárfás Domokos adománya . 

337. Debreezen. 1693. 

Debreczeaí Kalocsa János. Isten ajándé
kával való kereskedés, Avagy Énekek Énekének Ma-
gyarazattya, az Urtul adatott ajándéknak mértéke 
szerént. Melly nagyobb részént Az Isteni tudomány
ban mellyen forgott kegyes Férfiúnak, Deodatus 
Jánosnak, a' Szent Könyvre Olasz nyelven tött értel
mes jedzésiböl vétettetett: és azon nyelvből, közön
séges haszonért Magyarra fordíttatott, a' szóki hat
hatott; sok helyeken penig a' Versekre tött Praxis
sal • meg-bövittetett: D e b r e c z e n i K. J ános , 
Jesus Christusnak méltatlan szolgája és a' Debreczeni 

.Tractusbaa lévő Sz. Társaságnak Seniora által, Luc. 
19. 13. Kereskedgyetek mig meg-jovök. Debreczen-
ben, Nyomtattatott, Kassai Pal által, MDC.XCHÍ. 
8r. 477 lap. — E lő l : cziml., ajánlás, az olvasó
hoz, versek stb. 24 sztlan levél, végü l : hálaadás 
ós nyomt. hibák 3 sztlan lap. 

Ajánlva van Tordai Forencz Bihar vármegyei 
szolgabírónak, Fogarasi Tamás kir. postamesternek 
Eácz-Böszörmény hajdú városban, a debreczeni trac-
tusban lévő papoknak, Kecskeméti János körösi pap
nak és seníornak, a kecskeméti ref. egyháznak ás 
Szalontai István kecskeméti papnak, AZ ajánlás 
kelte : „Iram Debreczenben, a Szűznek, szülése után, 
1692-dik esztendőben Karácson havának utollya fe
lé. Kegyelmeteknek holtig magát ajánló, és .szíves 
szoigálattyára kötelező Jo-akaroja. Debreczeni Kalocsa 
János. Néhai Kecskeméti Eeformata Ecclesiának Ta
nítója, mosta penig Nagy-Bajoni Eccl: Lelki Pász
tora és a' Debreczeni Tractusnak méltatlan Senliora." 

A könyv végén : „Végeztem-el Báez Böször
ményben. Anno. Domini 1690. 6. Februarii." 

Gróf Kemény S á m u e l könyvtárából . 
—Megvan a m, nemz. mnzeumban, a m v. Teleki-
könyvtárban, a debreczeni és s. pataki ref. collegi
umban, a zilahi és halasi ref. gymnasiumban, cson
kán a kecskeméti ref, collegiumban ; magánosoknál 
is több példányban. 

338. Kolozsvár. 1693 (1694-re). 

Uj és O Kalendariom, Mellyet Christus 
Urunk születése után való 1694. Esztendőre irt 
N e u b a r t J á n o s Es Magyarországra, Erdélyre, s' 
egyéb Tartományokra alkalmaztatott. Kolosvaratt, 
Nyomt. M. Tótfalusi K. Miklós által. I6r. A - E 7 
= 39 sztlan levél. 

Lőr incz i Mihály adománya . 

339. Lőcse, 1693. (1694-re). 

Lőcsei Uj és © Kalendárium, Kit Chris
tus Urunk születése után való 1694. Esztendőre irt 
N e u b a r t h J á n o s Es Magyar Országra, Erdély
re, s' egyéb Tartományokra alkalmaztatta. Költ Lö
tsen, Brewer Sámuel Typogr. 16r. A—-E=40 sztlan levél. 

Gyárfás Domokos adománya. 

340. Kolozsvár. 1695. (1694-re). 

Uj ős @ Kalendár ium Christus Urunk 
születése után való 1695. Esztendőre. Melly Magyar 
országra, Erdélyre, és egyéb , Tartománykrais alkal
maztatott Neubár t J á n o s Astrólogus által, (Er
dély czimere s abban az Apafi-czimer). Cum Privi-
legio, Kolosvaratt. Ny. M, Tótfalusi Kis Miklós ál
tal. 16r. A—E9 (8 levelenként) = 41 sztlan levél. 

Gyárfás Domokos adománya 

311. Kolozsvár. 1695. 

Compilatae Constitutiones Eegni Transil-
vaniae et Partium Hungáriáé, eidem annexarum. Ex 
Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinqua-
gesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum 
Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conciusis, excer-
ptae. Claudiopoli, Ex Officina Nicoíai Kis de M. Tót
falu, Anno M.DC.XCV. 4r. 118 lap. — Elől : cziml. 
praefatio 2, v é g ű i : Index 7 sztlan levél. 

A czimlapon és praefatión kívül az egész saö* 
veg magyar. Bégibb kiadásai.: 1 Kolozsvár. 1669. 2r. 
2, Kolozsvár. 1671. 2r. 

Az erd. múzeum részére nyilvános árverezésen 
megvásárolt Cserey F a r k a s - f é l e k r a s z n a i 
könyvtá r b ól. — Megvan a m. nemz. múzeumban, 
a m. tud. Akadémiában, a m. v. Teleki-könyvtárban, 
a kolozsvári unitár, coll., a m. szigeti ref. lyceum 
s néhai Fáy Alajos könyvtárában Tibold-Daróczon. 

(Folytatása következik.) 

- j í « 
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DR SZABÓ JÓZSEF. 
E M L É K B E S Z E D . 

ELMONDTA AZ ERD. MUZ-EGYL. KÖZGYŰLÉSÉN, 1872 AUG. 29-KJÉN 

BGTMTI TITKÁB. .' . 

Multis illó bonig flebilis occidit. 

m$\i az ember élete? egy arasznyi idő, a mint 
az irás mondja; ha utána gondolunk, hogy mi a ren
deltetésünk, hány és-mekkora feladatot tűz ki magá
nak a tervek készítésére oly hajlandó ifjú kor, mek
kora munkákra vállalkozik az előre törekvő vágy-, 
valóban ugy tűnik fel előttünk a földi pályafutásunkra 
kimért idő, mint a mely alig tart addig, a meddig 
csak jóformán meg is ismerkedhetünk czéljainkkal 
és a hozzá vezető utakkal ós módokkal; a meddig 
csak némileg tisztába jöhetünk az iránt, hogy mik 
feladataink és miképpen kell megoldásukhoz fogni! 
Utolér törekvéseink és küzdelmeink közepette a halál, 
s vajmi kevesen hajthatják le fejőket a végnyugalomra 
avval az öntudattal, hogy eleget éltek! Tán nem 
mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy ha lehet is 

• ember, a ki a halált hivja, mivel' megunta az életet : 
olyan, a ki utolsó pillanatában ugy zárhatja bé szá
madását, hogy bevégzett mindent, nem hagy hátra 
félbeszakadt munkát, kivitetlen tervet, megoldatlan 
vagy csak félig megoldott feladatot: szóval, hogy a 
költő hasonlatával éljek, a ki ugy távozik az életből, 
a mint távozik a lakomáról a jól lakott vendég, nincs, 
nem volt, nem is lesz soha! 

És e rövid élet másfelől mégis mily gazdag 
eseményekben, mily tarka a folytonosan változó kö
rülmények közt tapasztalt élmények vegyületétől! Mily 

•. hoszszu lánczolatát keríti bé az egymást. követő és 
kergető benyomásokról maradt emlékeknek! Valóban 
sokat él az ember rövid idő alatt; és ha lapozni 
kezd emlékezete naplójában, méltó bámulat foghatja 

ÍL Muz. Ér t . VI. k i t . 

jel, hogy kevés évlapra mily. sok és mily sokféle jegy
zet tudott vésődni, tömött de azért tisztán olvasható 
rövid, de hiven jellemző; hirtelen keletkezett, de tar- I 
tós ós eltörölhetetlen vonásokkal. 

; Es a mint..lapozgatunk életünk ez emlékköny- ! 
vében, a letűnt idők örömei és fájdalmai újra átrezgik 
szivünk húrjait, njra felébrednek bennünk az elmult 
idők már-már szunnyadozni látszott emlékei. Mint ész
revétlen átmenetekben váltakozó ködfátyolképek vo
nulnak el szellemi szemeink előtt az átélt jelenetek, 
látjuk a benne szerepelt embereket, hallani véljük sza
vaikat, és azok az indulatok és izgalmak, a melyek 
akkor hullámoztatták kedélyünket, a mikor jelenlevő 
tanúi ós tán közreműködő tényezői. vagy szenvedő ál
dozatai voltunk a történteknek, a korbeli távolság és 
az idő simító hatalma által kevésbbé éles, kevésbbé .fáj
dalmas, kevésbbé hevítő, de annál tisztább, annál ösz-
hangzóbb, annál nemesitőbb hatással hangzanak vísz-
sza lelkünkben. Igen ! az emberek! Hiszen magunk I 
is embereknek érezzük magunkat, és mint ilyeneknek, 
mi lehetne az emlékezetünk által felidézett képekben 
érdekesebb, rokonszenvesebb, vonzóbb, mint a bennök 
fel- és letünedező emberi alakok? • •:• 

Az. a Megmásíthatatlan és örökkévaló törvénye a 
természetnek, hogy az idő haladtával az ember nem
zedékei folytonos körforgásban járják le lételök kor
szakait. Mint minden í színpadon, ugy az élet színpad
ján is, az egyes szereplők fél- -és lelópése által vál
takoznak a felvonások és. jelenetek; itt is, mint inas 
színpadon, nem egyenlő hoszszuk, nem egyenlő jelen
tőségűek a kiosztott szerepek, nem tesznek a nézőre 
egyenlő hatást és benyomást a .különböző személyek, j 

_ - . . - , •- : _ - ,<y f t 
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De az élet komoly színjátékában mi egy személyben 
szereplők is vagyunk és nézők is; viszonyunkat és 
kapcsolatunkat szereplő társainkkal nem egy költői 
képzelmény szeszélye szabja élőnkbe, hanem a gond
viselés végzete és saját akaratunk; nem cselekszünk 
és nem beszélünk kívülről kapott oktatás, hanem ben
ső hajlamaink és ösztöneink szerint; és a mi vezérli 
lépteinket, a mi irányozza törekvéseinket, az nem ön
kényt választott szerephez betanult szabály, hanem az 
emberiség sorsain uralkodó törvény kényszerűségéből 
származó, részint velünk, részint bennünk született ro
kon- és ellenszenv, vágy és kötelesség, Ez az oka, 
hogy még a bölcselem magaslatára fel nem vergődött 
ember is, legközelebbi környezete lánczszemei által 
oda van kapcsolva az öszszes emberiség nagy min-
densógéhez és különösebben ahhoz a társadalomhoz, 
a melynek körében él ós működik; ós a legszorosabb 

; kötelékek kapcsolata által egygyó válván kiválóan csa
ládja és barátjai körével, feladja úgyszólván egyéni
ségét ós önállóságát, abban lelvén boldogsága ne to-
vábbját, hogy egy magasabb fokú egésznek szerves 

, kiegészítő része, és, mint olyan, részese, szüksógképpi 
osztályosa mindennek, a mi ez egészet érheti jóban 
vagy roszban, örömben vagy fájdalomban. 

A midőn pedig ily érzelmek uralma alatt tar
tunk szemlét emlékeinken, egy sajátságos neme a 
fájdalmas sajgásnak fog el, ha számba veszszük azo
kat, a kikhez az életben többé vagy kevésbbó szoros 
és benső viszony csatolt. Alig éri el az ember éle
tének delét, és már is egy tágas sírkerthez hasonlít 
emlékezete, a melyben az ismeretlenek közömbös sir-
halmainak légiói közt, minden lépten nyomon egy 
egy felejthetetlen családtag vagy szeretett rokon, egy 
egy M barát vagy kedves ismerős sírhalma inti fe
lénk néma üdvözletét. És a mint eléhaladunk a kor
ban, mind jobban jobban látjuk ritkulni azok sorait, 
a kikkel együtt kezdtük pályafutásunkat, a kik gyer
mekkori játékaink, iskolai tanulásunk, ifjú örömeink
nek társai voltak, a kiket az élet komoly munkássá
ga és küzdelme közt velünk ós oldalunk mellett mun
kálni és küzdeni láttunk, ós a kikhez a hasonló sors, 
egyenlő irány, közösen kiállott veszélyek, együtt ví
vott harczok és mindenek felett a folytonos együttlét 
édes megszokása, a részvét, rokonszenv ós szeretet 
öszszefonódott ezernyi szálaival csatolt. Es a hányszor 
e sorban a. gondviselés kiszámíthatatlan bölcs végzete 
szerint egy egy uj hézagot szakaszt a halál angyala, 
a megmaradottak öszszegyülnek az elköltözött pálya
társ ravatala körül, még egyszer nyugtatják könytelt 
szemöket az átszenderült kedves alakján és vonásain, 
és a kebelráző fájdalom szívszorító zokogásai közzé az 
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enyhítő vigasz első balzsamcseppjeit vegyíti az a tudat, j 
hogy hű képe kedves halottunknak megmarad em
lékünkben, a melyet fel- felidézve, egy oly szellemi 
együttlétre fogjuk jeleníthetni az eltávozottat, a mely
nek elszakasztására nincs hatalma semminemű vég
zetnek. 

Es mivel az emlékezet e szellemidózése nem 
csak vigaszt nyújt keblünk fájdalmának, hanem egy
szersmind alkalom arra is, hogy a legnemesebb mó
don díszítsük fel halottunk sirhalmát az őt megillető 
hervadhatatlan érdemkoszoruval, engedjék meg tisz
telt hallgatóim, hogy ez ünnepélyes perczben ón is 
egy sirhoz vezessem, ós, a menynyire csekély tehet
ségem engedi, idézzem fel a benne nyugvó drága ha
lott képét. Én evvel nem csak egy édes kötelességet 
fogok teljesíted, hanem némi jogot érzek reá magam
ban ; mert ha kiről beszólni fogok, multis bo-
nis fíebilis occidit, magamról mondhatom: „nulli 
flebilior quam mihi." Az a sir, a melyhez vezetem 
tisztelt hallgatóimat, egy oly férfiúnak fedi földi ma
radványait, a kiről méltán el lehet mondani, hogy 
személyében egyesítette mind azokat a férfi erényeket, 
a melyeket egyenként is nagyra szoktunk becsülni, 
a hol feltaláljuk. Kitűnő tehetség, éles ész, alapos 
tudás, szeplőtlen becsületesség, emberfélést nem is- i 
merő igazságszeretet, nyilt sziv, nemes érzés, minden 
szépért és jóért forrón buzgó lélek, magas miveltség, 
lankadást nem ismerő folytonos tevékenység, minden 
ábrándos ós érzelgős felfogástól ment tiszta mély belá
tás, és mind e jelességek párosulva ritka szónoki te
hetséggel és semmi körülmények közt higgadt nyu
galmából ki nem zavarható lelkülettel, a mely egész 
lényére rányomta a sok tanuláson alapult, gazdag ta
pasztaláson erősödött, és egy viszontagságteljes életen 
át megedződött bölcseség bélyegét; őt mint családa
pát, mint hazafit, mint polgárt, mint orvost, mint 
tudóst és tanárt és hivatalnokot egyaránt föltűnő és 
mintaszerű jelenséggé tették, a mig köztünk élt és 
működött; és most miután elköltözött, bő anyagot 
nyújt emlékezetünknek, hogy példáján épülve, nyom
dokit követve és emlékét fentartva rójjuk le iránta 
szeretetünknek megérdemlett adóját. 

* 
* * • 

Csik-Szeredai Szabó József született 1805. Már-
czius l-jén Vóczkón, Udvarhelyszóken, és gyermekko
rát ott töltötte; első tanulmányait a Székely-Udvar
helyi római katholicum gymnasiumban, az u. n. phi-
losophiai cursust Kolozsvárt végezte, a honnan 1824-
ben átment Károlyfejérvárra, hogy ott folytatván a 
tanulást arra képezze magát, hogy az egyházi pályára | 



I lépjen, a melyre szülei szánták volt. Alig volt azon
ban, az ifjúnak módja közelebbről megismerkedni av-
val a feladattal, a melyet a katholika anyaszentegy
ház tűz azok eleibe, a kik kiválóan az ő szolgálatára 
szánják magokat, a midőn szükségét órzé, hogy szo
ros vizsgálat alá vegye maga magát, ós győződjék 

' meg ez őszinte és rószrehajlatlarf önvizsgálat alapján 
arról, ha vájjon tehetsége, jelleme* ós hajlamai meg-
felelnek-é a papi állásnak, remólheti-é, hogy az egy
házi pályán oly jövőnek mehessen eleibe,'a mely egy
felől tettvágyát kielégítő és szellemi irányával mege
gyező munkakört nyújtva, megszerzi azt a lelki nyu
galmat, a melyet csak az érezhet, a ki a társadalom
ban megtalálta az éppen neki .való helyzetet; ós a 
mely másfelől az elvállalt kötelességek hű teljesítése 
után, az e pályán, erre okvetetlenül szükséges önfel
áldozás jutalmául, biztosítni fogná azt az .egyedül igaz 
földi boldogságot, a mely csak azoknak jut osztályré
szül, a kik saját és velők született hajlamaiknak 
megfelelő munkásság sikerét aratják. Önvizsgálata ar
ról győzte meg, hogy e reményt nem táplálhatja. 
Szerencséjére éppen abban az időben édes anyjának 
legifjabb öcsese , Szabó Lajos bölcsészet tanára volt 
Károly-Fejérvárt. E nagybátyjához folyamodott az 
ifjú, ós e férfi, a ki, ugy látszik, ráismert benne ar
ra a tiszta jellemre és szilárd akaratra, a mely nem 
munka-kerülés ós ólvezetvágy kielégítésére ói alapta
lan ürügygyei a neki kijelölt pálya elhagyására, köz
benjárásával kieszközölte, hogy unokaöcscse kilóphes-

• sen a papi képezdóből, a melybe már fel volt véve, 
és viszszatérhessen a világba, a melyben oly fontos 
szerepet játszani volt hivatva. Ez 1827-ben törtónt, 
ós ez évben Szabó viszsza jött Kolozsvárra, hogy itt 
folytassa tanulmányait és pályát válaszszon. Hogy 
már akkor, mint tanuló, képes volt figyelmet vonni 
magára, bizonyítja az a körülmény, hogy egy magas 
rangú hölgy, báró Józsika Jánosnó ő nmlga, őt sze
melte ki arra, hogy szenvedélyesen űzött fűvószeti 
tanulmányaiban társa, kirándulásain kísérője, növény
gyűjteménye rendezésében segédje legyen. Ez idő alatt 
megért benne az a határozat is, hogy orvosi pályára 

. lép; de mint oly ember, a ki már akkor szilárdul 
feltette volt magában, hogy semmi tekintetben sem 
elégszik meg a mindennapi középszerűséggel, hanem 
tehetsége önérzetéből magára nézve azt az erkölcsi 
kötelezettséget következtette, hogy mindenben, a mi
re vállalkozik, a lehető legnagyobb tökélyre töreked
jék; tudván, hogy ha orvosi tanulmányait ugy akar
ja végezni, a mint kell a hivatása fontosságát és 
nagyszerűségét alaposan átértő orvosnak, a magyar 
föld akkor fennállott egyetlen egyetemén nem fog 
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czólt érni, és ennek következtében kénytelen lesz fel
keresni a külföld legjelesebb intézeteit is; szükséges
nek látta e czélból ugy készülni tanulmányaira, hogy 
mindenek előtt megszerezze a szükséges nyelvismere
teket. E végre, miután magyar anyanyelvén kivül 
latinul kitűnően tudott és az ó görög nyelvben is oly 
jártas volt, mint az akkori időben Magyarországon 
és Erdélyben nagyon kevesen voltak, a német és fran-
czia nyelvek tanulásához fogott, ós különösen a né
met nyelvbeli gyakorlás kedvéért a következő 1828-
dik évben négy hónapot töltött Szebenben, ottani ' 
gyógyszerész Molnár házánál. 

így elkészülve 1829-ben elkezdte orvosi tanul
mányait a pesti egyetemen, ügy látszik azonban, 
hogy ott nem találta fel azt, a mit ő keresett; mert 
mái a következő évben 1830-ban a bécsi egyetemen 
látjuk, a hoi, a nélkül, hogy nyegieszerü küiöncz-
ködéssel viszszavonult volna tanulótársaitól ós kizárta 
volna magát a vele egykorú ós hasontörekvésü pálya
társak szokott mulatságaiból, nagy szorgalommal és 
kitűnő sikerrel végezte tanulmányait, megnyervén 
1834-ben az akkor szokásos szigorlatok dicséretes be
végzésével az orvos- 'és sebésztudori, szemész- és 
szülószmesteri okleveleket. Ez időpontot jelzi egy az 
akkori divat szerint a tudorság elnyerésére megkíván
tatott tudományos értekezés megjelenése, a melynek 
ezime volt: „Vindiciae hominis naseentis," a mely 
eltérve az u. n. inauguralis dissertatiók már akkor di
vatozni kezdett modorától, a. mely szerint a tudorje
löltek egy egy ily értekezés öszszetákolását nem te
kintették egyébnek, mint puszta de rajok nézve na
gyon alkalmatlan formaságnak, és ahhoz képest r.eu 
is fordítottak se nagy tanulmányt tartalmára, se ki
váló gondot alaki kidolgozására; nem csak tartalma 
eredeti voltával, hanem irálya remek kunságával is 
figyelmet ébresztett. 

Szabóra nézve azonban a tudori rang és okle
vél megnyerése nem jelezte a tanulmányok bevégzé
sét. A már megszerzett ismeretek által szélesedett 
látköre azt mutatta neki, hogy csak most jött el az 
ideje annak, hogy tudását még nagyobb terjedelem
ben folytatott elméleti tanulás és a lehető legfigyel-
mesb gyakorlati észlelés útján tökélyesítse és gyara
pítsa. E végre még 1834-ben járt Bécsben külföldre 
szóló útlevél után, és a mint megnyerte, rögtön még 
ugyanazon évben elment Parisba, hogy ott az akkori 
leghíresebb tanárok előadásait hallgatva uj táplálékot 
szerezzen tudományszomjának. Szabó Parisban lege
lébb is feltűnő szorgalmával vonta magára az ottani 
tanárok figyelmét, a mélynek következtében ezek szo
rosabb ismeretségbe lépvén vele, és felfedezvén benne 
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akkora tudományos ismeretet, a mekkorát ritkán ta
láltak hallgatóban; támogatva elfogulatlan, éles észle
letre termett felfogástól : köztök és a távol keletből, 
előttök csaknem merőben ismeretlen kis országból 
hozzájok vetődött ifjú pályatárs között kifejlett az a 
tanár-és' hallgatója közt oly ritka', de egyszersmind 
oly szép ós kedves emlékezetű viszony, a mely esak-

' nem ifjabb kartársnak tüntetvén fel a tanítványt, mind 
kettőre nézve nemcsak felette élvezetes, hanem egy-

, szersmind kiválóan hasznos és gyümölcsöző is. E vi
szony oda fejlődött, hogy az orvosi kar Szabót, a 
mikor 1835-ben Parisból eljött, 'valóságos kartár
sává választotta, és megtudván, hogy hazatérőleg egy 
kis körutat szándékozik tenni Németországon, őt bíz
ta meg azoknak.az okleveleknek átadásával, a melyek
kel a berlini ós bécsi egyetem orvosi karainak egy
nehány kitűnő tagját hasonló megtisztelésbeh részesítő. 
E körülmény különös tékíntélylyel ruházta fel az ifjú 
megbízottat, ós mint a párisi orvosi kar ambassadeur-
ie előtt, — a mint enyelegve nevezték is — különösen 
Berlinben, rnepfilt előtte minden ajtó ós minden kar, 
és képzelhetni, hogy 'Szabó ugy érezte magát, mint 
a méh, a mely előtt pompás virágkert nyilik. 

Bécsbe viszszatórve még ugyanazon évben meg
nősült, oltárhoz vezetvén a szép Bieszhauer Adélt, a 
kihez még tanuló korában kifejlett gyöngéd viszony 
vonzotta, és így aztán lejővén Erdélybe, Kolozsvárt 
telepedett meg és megkezdette az orvosi gyakorlatot 
s avval együtt azt a minden kolozsvári ember előtt 
felejthetetlen, áldásteljes működését, a mely neki az 
első elismerést szorzó, és megveté alapját annak a 
népszerűségnek, a mely utat nyitott neki ahhoz a sze
rephez, a melyet a közéletben játszani hivatva volt. 

Daczára annak, hogy abban az időben Dr. Ke
resztes még élt, Dr. Szőcs József és Dr. Bárra Imre 
mint méltó hírnevet kivívott első rangú orvosok mű
ködtek, ós már Dr. Pátaky Dániel is megkezdette volt 
gyakorlatát, a mi Szabónk nagyon rövid idő alatt 
kivívta magának az első rangú, értelmes ós gyógyí
tásaiban szerencsés orvos hirót és tekintélyét nemcsak 
a közönség körében, hanem saját kartársai előtt is, 
anynyira. hogy ritkán fordult elé veszélyes es súlyos 
kóresetekben orvosi tanácskozás,' a melyre az illető 
rendes házi orvos dr. Szabó Józsefet meg nem hivta 
volna. így történt, hogy a midőn 1838-ban a boncz-
tan és szülészet tanszéke a kolozsvári orvos-sebészi 
intézetben megürült, e tanszéket Dr. Szabó József 
nyerte el. 

Ez időtől fogva munkássága csupán tanári kö
telessége teljesítése és orvosi gyakorlata között oszlott 
meg, és az ezután következő 10 évről inkább csak 
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családi eseményeket jegyezhetni fel. Szabó, a mint 
Kolozsvárt megtelepedett, akkor még életben volt édes 
anyját magához vette; neje két leánynyal ajándékozá 
meg, ós azután már 1845-ben özvegyen hagyá; ós 
noha a két leánygyermek mellett ott volt a nagyany
juk, Szabó mégis szükségesnek látta anyát adni nekik, 
a mire anynyival könynyebben határozta el magát, 
mivel Bronnerberg Sámuel akkori királyi főkormány
széki titkár épp oly magas miveltsógü mint nemes í 
érzésű leányában Brennerberg Júliában oly rokonszen
vező kebelre talált, hogy méltán remélhette, 'ha ily 
nőt vezet házához, nem csak a maga özvegységének 
vet véget, hanem oly anyát szerez árva gyermekeinek, 
a kiben megvan a képesség és az akarat az édes 
anyát anynyira pótolni és elfeledtetni, a menynyire 
ez emberi erőtől, gondosságtól és szeretettől telhető 
és, lehetséges. Szabó tehát másodszor is megnősült 
1845 October 16-kán. 

Félbe kell itt szakasztanom az életrajz folytonos
ságát, hogy egy körülményre figyelmeztessek, a mely 
a Szabó méltánylására nézve felette fontos. Szabó nem ' 
volt egészséges ember. Már 1833-ban, tehát még or
vosnövendék korában, felfedezte magában annak a : 
gyógyíthatatlan ós emésztő kórnak a jelenségeit, a mely- ; 
nek utoljára is áldozata lett, a gümőkórnak, és csak , 
ugy alkothatunk magunknak helyes fogalmat arról a 
vas erélyről, az akarat amaz óriási erejéről, és jellé- ; 
me önfeláldozó szilárdságáról, a mely oly feltűnően [ 
nyilatkozott egész életében ós minden működésében, 
ha meggondoljuk, hogy a halál kaszája Damokles 
kardjakónt folytonosan ott függött feje felett, hogy or
vosi tudománya minden segédeszközeivel szüntelenül 
emésztő harczot vívott a magát beléje fészkelt öldök
lő ellenség ellen, annál kétségbe esettebb harczot, 
minthogy jól tudta, hogy győzelemre nincs remény; 
és noha a betegség csaknem minden évben egy egy 
hevesebb rohammal támadta meg, sőt e rohamok 
nem egyszer oly hatalmasak voltak, hogy környezete 
már már kétségbe esett megmaradhatása iránt, még 
sem tudta őt soha se kérés, se rábeszélés, sőt mond
hatni még a tetőpontra hágott elerőtlenedés érzése se 
arra bírni, hogy bár mily kevéssel alább hagyjon av
val az önfeláldozó buzgalommal, a melylyel hivatásá
nak élt és minden közügyért munkálkodott. Hiszen 
hányan nem láttuk őt gyakran az elerőtlenedéstől és . 
kimerültségtől tántorgó léptekkel, az emésztő láz hi
degének sápadtságával vagy forróságának pírjával ar-
ezán, házról házra járni, hogy a benne bizó szenve
dőknek ő, ki talán betegebb ós szenvedőbb volt mind
nyájuknál, enyhítést és vigaszt vigyen. Es ezt ő ugy 
tette, hogy soha a panasz legkisebb hangja se lébe-
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gett el ajkiról, soha kedveseit avval nem búsította , 
hogy megvallotta volna, menynyit szenved ; sőt ha 
azok szerető szeme, a jelenségek palástolhatatlan jelei
ből ítélve, legkisebb aggodalmat látszott kifejezni : ő 
maga nyugtatta meg és vigasztalta őket, és ha más 
módon nem tudta elhallgattatni, színlelt haraggal uta
sította viszsza résztvevő nyilatkozataikat. A szenvedés 
folytonos volta, és az a szilárd elhatározás, hogy ő 
soha se mutatja sőt magaviseletéből sejtetni sem en
gedi, hogy neki valami baja van, anynyira fokozta a 
jellemében különben is megvolt erélyt, hogy valóban 
él lehetett róla mondani, a mit a rhodusi hires stoi-
cus Posidonius magáról mondott: „híjába fáradsz, 
fájdalom; bár menynyire alkalmatlankodol, soha se 
fogom megvallani, hogy te baj vagy! " A testi fáj
dalom iránti bámulatos, és csaknem látszólagos érzé
ketlenségig fokozott maga megkeményítésének magam 
is két ízben tanuja voltam. Egyszer 1853-ban, a mikor 
legelébb találkoztam vele. Egy bécsi átázó a lyceum 
nagy termében a villanyos távirdának egy mintáját 
mutogatta, és e mellett, a delejes villanyfolyam ere
jének kitüntetésére egy vízzel megtöltött bádogedény
be egy ezüst tallért tett, ós az edényt öszszekötve üte
gének egyik sarkának vezető-sodronyával, a tallért ju
talmul tűzte ki annak, a ki képes lesz az üteg másik 
sarkának vezető sodronyát bal kezébe fogva, jobb ke
zével a tallért a vizből kivenni. A villanyfolyam oly 
erős volt, hogy a vállalkozók, a mint ujjaikkal érték 
a viz színét, a roppant megrázkódtatás lesújtó hatása 
alatt azonnal visszatántorodtak és felhagytak a kí
sérlettel, egy némelyik éppen öszsze is rogyott. Szabó 
nejének ós leányainak lebeszélése ellenére, hozzá fo
gott, ós daczára annak, hogy a villanyfolyam testét 
borzasztóan öszszerázta, kivette a tallért a nélkül t 
hogy egy hang vagy egy arczmozdulat elárulta volna, 
mekkora erőlködésébe került az idegeit rázó lökések
nek leküzdése. Egy más alkalommal 1857-ben, egy 
egész hoszszu estét töltött a házához gyűlt vendégek 
társaságában, vidám ós mosolygó arczczal részt vévén 
az élénk társalgásban, holott a legdühösebb fogfájás 
kínozta, 

Kicsinyesnek látszhatik e vonások ily részletes 
felemlítése, de fontos, mert megfejt egy jellemvonást, 
a melyet sokan szemire hánytak az orvos Szabónak, 
és a melyet nyers bánásmódnak neveztek a betegek
kel szemben. Mint hajdan Gato azt mondhatta volt 
magáról: Én, a ki soha se bocsátottam meg magam
nak a legkisebb vétséget is, jogosan róhatom meg a 
mások bűneit;" ugy Szabó is, a kit sokszor erősebb 
és emésztőbb fájdalom kínozott, mint azt, a kinek 
betegágya előtt állott ; és a ki tudománya és tapasz
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talata alapján igen jói tudta, mit szenved, az, a ki 
hozzá folyamodott: megkövetelte mindenkitől, hogy 
oly bajjal szemben, a melyet rögtön megszüntetni 
ugy se lehet, fegyverkezzék fel a megkívántató béke
tűréssel ; ós ha valahol türelmetlenséget látott, túlságos 
panaszkodást tapasztalt, vagy képtelen kifakadásokát 
hallott, ós ezeknek okos szóval nem tudott véget vet
ni, kíméletlenül megrótta, olykor meg is szidta a tü-
relmetlenkedőt, sőt az is eléfordult, hogy rögtöni ott-
hagyással fenyegette, ós ha ez sem fogott, valóban 
ott is hagyta. Csakugyan nem is tud senki esetet, a 
melyben Szabó ily eszközhöz folyamodott volna oly 
beteggel szemben, a ki benne bizott, és bókével tűrte 
baját. Ám daczára e látszólagos nyerseségnek Szabó 
keblében nemesen érző ós résztvevő sziv dobogott, 
ós a hol komoly volt a baj, példás szorgalommal ós 
ritka lelkiismeretességgel teljesítette az orvos vigasztaló 
ós gyógyító kötelességét, és ha olykor olykor félve is 
folyamodott hozzá egy egy szenvedő; a ki egyszer az 
ő orvoslása alatt volt, még csak avval a gondolattal 
se tudott kibékülni, hogy másra bízza magát. 

Pályatársai irányában a leggyöngédebb figye
lemmel viselte magát. A legnagyobb határozottsággal 
tagadta meg mindig segélyét oly helyeken, a hol tud
ta, hogy rendes házi orvos van, és őt annak hire 
nélkül hittak, s csak is az illető házi orvos világos 
meghívására jelent meg orvosi tanácskozmányra. 

A mikor 1848. a politikai mozgalmak megin
dultak, Szabó már a legtekintélyesebb orvosok közé 
tartozott nem csak Kolozsvárt, hanem egész Erdély
ben. Mint ilyen egész buzgalommal élvén magasztos 
hivatásának, daczára annak, hogy keblét nem kevósb-
bó dagasztotta a hazafi buzgalom ós a nemzete iránti 
hű lelkesedés mint bárki másét, és noha esze ós szive 
egyaránt a nemzeti függetlenség ós szabadság pártjá
hoz csatolta: semmi tettleges részt nem vett, semmi 
politikai szerepet nem vállalt a forradalom alatt. Ba
jos meghatározni, hogy beteges állapota, vagy kiszá
mított terv vagy pedig mások mellőzése tartotta őt 
távol minden tényleges beavatkozástól a politikába. 
Igen valószínű, hogy mind a három tényező együtt 
működött. Anynyi bizonyos, hogy a forradalom leverése 
után, ő volt egyike azon kevés hazafinak, a kiket a 
felül kerekedett német kormány nem üldözött, és egyik 
legelső magyar,a kit hivatallal megkínált. 

Szabó ugyanis 1850-ben meghívást kapott, hogy 
a Szebenben megalakult cs. k. helytartóságnál mint 
tanügyi előadó segédkezzék a forradalom által nagyob-
bára megzavarodott tanügy rendezésében és a rész
ben megszűnt és elpusztult iskolák helyreállításában. 
Daczára az akkor átalánosan uralkodott politikai han-
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gulatnak, a mely az idegen segély által nyert győ-
zedelmével a nemzet elnyomására oly galádul visz-
szaélő akkori kormány iránti engesztelhetetlen gyűlö
let sugallatát követve, és a harczmezőn szenvedett ve
reség búját valóságos elkeseredéssé fokozó önkényét a 
mindenünnen gombaként előtermett apró zsarnokoknak 
néma daczczal és mogorva viszszavonulással viszsza-
torló méltatlankodás bénító hatása alatt állva, csak 
az által vélte valósíthatónak az epedve szomjazott bo-
szut ós a nemzeti önállóság helyreállítását, ha minden 
hazafi határozottan elutasít magától mindent, a mi 
csak látszólag is ugy tűnhetett volna fel, mint a fék
telenül garázdálkodó önkény uralmának nyújtott segély 
és támogatás, ós éppen azért kiváló kíméletlenséggel 
ítélt el mindenkit, a ki az uj kormány alatt bár mi 
néven nevezendő hivatalt vagy megbízást vállalt, ha 
szinte remélhette is, hogy az illető abban a hivatal
ban éppen anynyi ha nem több szolgálatot fog tenni 
a hazának ós a nemzetnek mint a kormánynak;—mi
vel a felizgatott szenvedélyesség még javát is visz-
szautasítja, ha utált kéz nyújtja :•— daczára, mondom, 
e hangulatnak, Szabónak volt anynyi erkölcsi bátor
sága, hogy nem gondolva az uralkodó szenvedélyes-
sógtől elvakított közvélemény lehető elitélésével, kö
vetni merte jobb meggyőződését és higgadtabb belá
tását, a meghívást elfogadta, egész családjával át
költözött Szebenbe, ós hozzá látott a szamára kijelölt 
munkához. Mit, menynyit ós mily irányban működött 
ott rövid két óv alatt, apróra csak ugy volnánk ké
pesek előszámlálni, ha részletesen átvizsgálhatnék a 
helytartósági levéltár idevonatkozó minden iratesoma-
gait; de nekünk itt tökélyesen elég adatul szolgál a 
kivívott eredmény., a melynek jellemzésére egyebet 
nem is említek, mint hogy részben a Szabó működé
sének köszönhetjük, hogy még maradhatott magyar 
köziskola az országban, é$ hogy különösen a kolozsvá
ri orvos-sebészi tanintézet szervezése mind azokon a 
javításokon és tökélyesitéseken ment át, a melyeket az 
előhaladott tudomány és a kor igényei megkívántak. 
Főérdeme azonban abban volt, a mit az országos egész
ségügy rendezése, és ez érdemben főleg a mit a ko
lozsvári országos Karolina-kórház rendezéséért és eme
léséért tett és eszközlött. 

Felesleges itt említenem, hogy Szabónak és csa
ládjának e Szebenbe költözés nem csak anyagi hasz
not nem hajtott, hanem tetemes, áldozatába került. 
Talán az is egyik oka annak, hogy a mikor 1852-ben 
ide viszszatórt Kolozsvárra ós tovább kezdte folytatni 
orvosi és tanári működését, az itteni közvélemény 

I megkímélte őt azoktól a gyanúsításoktól, a melyekkel 
különben abban az időben oly könynyen kész volt.il-
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letni mindenkit, a ki a kormánytól nyert alkalmazás
ban bár mely irányban részt vett a közdolgokban. 
Szabó szeplőtelen jelleme különben feljül is állott min
den ily gyanúsításon, mert ő politikai meggyőződését 
és hitvallását nyíltan kitárta mindenki előtt, a ki hal
lani akarta, soha senki előtt titkot nem csinált abból, 
hogy ha helyesli is a merev szenvedőlegességet ós a 
duzzogó tétlenséget a politikai téren, de a közmive-
{ődés, a nemzet anyagi állapotának fejlesztésére czél-
zó ipar és kereskedelem, a tudomány térin a hasonló 
magatartást feltétlenül kárhoztatta, mert nem csak 
bűnnek, hanem dőreségnek is tartotta. Az ő tiszta 
esze és szenvedély telén, higgadt meggondolása, már 
akkor, a mikor a forradalom mozgalma utórezgései
vel még hullámoztat'ta a társadalom minden rétegeit, 
és még a közügyek vezetésében megőszült, tapasztalt j 
államférfiak kedélyei sem tudtak még anynyi nyuga
lomra szert tenni, hogy a helyzet helyes méltánylá
sára alapított, indokolt tervet készíthessenek a jöven
dőbeli magatartás iránt, megmutatta néki, hogy ha 
van remény arra, hogy a magyar nemzet még egy
szer viszszanyerje önállóságát, ós mint államot alkotó, 
fentartó és kormányzó nép szerepelhessen Európa 
nemzetcsaládjában; e reményt fegyverrel ós anyagi 
erővel soha se fogja valósítni, hanem csak ugy, ha 
minden erejét és igyekezetét arra fordítja, hogy a 
nemzet egészen legalsóbb rétegeiig a társadalomnak 
mivelődós, értelmiség és vagyonosság szempontjából 
felemelkedjék arra a színvonalra, a melyen az embe- . 
riség meg nem tagadhatja tőle többé azt a tiszteletet, 
a melyet a legdicsőbb történelmi mult egy magára 
soha se képes kivívni; mert a mily helyesen állí
totta az egykori államférfi, hogy egy nemzet leigázá-
sára nem vezet semmi oly csalhatatlanul, mint ha pa
raszttá, tudatlanná és koldussá teszik, éppen oly helye. 
sen következtéié Szabó, hogy egy mivelt, felvilágoso_ 
dott ós gazdag nemzet, már e tulajdonságainál fogva 
szabad és független, és hogy higgadt eszély, alapos 
tudomány ós szilárd alapon nyugvó vagyon sokkal 
erősebb biztosítékai az önállóságnak, mint bár mely 
kötésék és szerződések. Ez elvből kiindulva semmit se 
kárhoztatott jobban, mint a hivalkodását a hazafiság 
palástja, alá rejtő restséget, semmit se utált anynyira 
mint azt a gálád könynyelműséget, a mely mentsógü| 
és ürügyül használva a nemzet jövendő sorsa iránti 
kétségbeesést, tele marokkal prédálta őseitől rászállott 
Örökségét. Az volt szokott szava járása, hogy „a* 
ilyenek az igazi hazaárulók." 

A mikor tehát 1852-ben viszszatórt Kolozsvárra, 
és itt hivatásának élve részt kezdett venni ismét a 
közdolgokban, mindenütt, a hol fellépett, a községi 
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képviselők termében éppen ugy mint az egyházme
gyei gyűléseken, társadalmi vagy országos politikai 
kérdésekben, közoktatásra vonatkozó vitatkozásokban 
vagy közérdekű anyagi vállalatok tárgyalásában, min
denütt és, mindig a körülményekhez alkalmazkodás 
politikájának határozott hive és szószólója volt, abban 
az értelemben, hogy miután nem lehet oly mostoha 
körülményeket képzelni, a melyek közt a higgadt gon
dolkozású igaz hazafi módot ne tudjon találni arra, 
hogy hazájának és nemzetének használjon; elenged
hetetlen kötelessége mindenkinek, a kit a gondviselés 
arra való tehetséggel megáldott, az adott körülménye
ket, a létező helyzetet figyelmes észlelettel számba 
venni, ós hazája és nemzete számára eszélyesen ki
zsákmányolva, belőlök a lehető legtöbb hasznot huzni# 
Ezért volt ő feltétlen tisztelője azoknak, a kik a ne
héz időkben is a honszeretet szent tüzétől hevülve 
működtek és tettek a közjóért; ós határozott ellenfele 
azoknak, a kiknek hazafi buzgalma az elnyomatás ko
rában nem tudván egyébben nyilatkozni, mint min
denféle üres mentségekkel szépített tétlenségben és az 
elnyomóra szórt tehetetlen szidalmakban: a mely 
perczben a jobbak és eszélyesebbek önfeláldozó fára
dozása megnyitá számokra a szabad mozgás terét, a 
sok éven át magokba fojtott boszankodásokat avvaj 
öltötték ki, hogy kaján irigykedóssel és a mindent 
jobban tudni akarás elbizakodásával képtelen ellenzé
ket alkottak azokkal szemben, a kiknek bölcs mér
séklete és a körülményeket felhasználni ós kizsákmá
nyolni tudó eszélye békés úton nyerte viszsza a nem
zet számára azt az állást, a melyből a túlnyomó fegy
veres erő kiszorította volt. Ez volt Dr. Szabó József 
politikai meggyőződése, ezt követve foglalta el párt
állását, a melyhez soha se lett hűtlen egy pillanatra is. 

A mikor éppen az ő működése és ajánlata alap
ján 1853-ban a kormány a kolozsvári orvos-sebészi 
tanintézet újjászervezésében a boncztan tanszókét elkü
lönítette a szülészetétől, Szabó az utóbbit tartotta meg, 
és erről 1858-ban átlépett a kór- és gyógytan tan
székére, a melylyel együtt a Karolina országos kór
ház igazgatóságát is átvette; két évvel későbben 
1860-ban ő Felsége kinevezte a kolozsvári orvos-se
bészi tanintézet igazgatójává és felruházta a királyi 

I tanácsos czimével. 
Menynyire érdemelte ki és birta Szabó minden 

rendeknek ós osztályoknak tiszteletét és bizalmát, ar
ról tanúskodik, hogy Kovács Miklós erdélyi püspök 
még 1850-ben az Erzsébet aggház igazgatását bíz
ta rá; a mikor gróf Mikó Imre nagylelkű kezde
ményezése után 1857-ben az erdélyi múzeum kez
dett létesülni, Szabó ott volt az első alapítók közt; 
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1859 végén az alakító közgyűlés megválasztá ellenőr- j 
nek, és a midőn 1861-ben gróf Lázár Miklós az al
elnök tisztéről lemondott, a közgyűlés csaknem egy- . 
hangulag ruházta e díszes állást Dr. Szabó Józsefre; 
e mellett 1852-től 1855-ig mint kormánybiztos elnö
költ a helybeli róm. kath. főgymnasium érettségi vizs
gáin, 1865-ben a Kolozsvárt alapított zálogkölcsönin-
tézet részvenytársulata elnökévé választotta, ós noha 
ez állomások egyikén se mulasztotta soha kötelességét, 
mégis tudott érkezni arra is, hogy tágas körű orvosi 
gyakorlatán kivül a kolozsvári róm. kath. egyházme
gye ülésein mint választmányi tag, hasonló minőség- I 
ben a kolozsvári takarékpénztár vezetésében, a városi 
közügyek intézésében mint községi képviselő tevékeny 
és sikeres részt vegyen, nem is említve azt a szám
talan apróbb vállalatot, a melyet tekintélyével, bé-
folyásával és pénzáldozataival támogatott ós segélyezett. 

Valóban csak most, a mikor ő nincs többé, és 
látjuk, hány vállra oszlott el az a sokszoros teendő, a 
mely ő reá nehezedett egyedül, és ha meggondoljuk 
hogy nagyobbára ott volt az első kezdemények rop. 
pánt nehézségeivel küzdő bajnokok első sorában mint 
az elsők egyike, méltó bámulattal hajolunk meg az 
előtt a sokfelé oszlott és mégis mindig éber figyelem, 
fáradhatatlan szorgalom, ernyedetlen kitartás, és lan-
kadást nem ismerő tevékenység előtt, a mely az időt 
bölcsen felhasználni ós czélszerüen felosztani tudó át
ható észtől ós világos értelemtől vezetve és irányozva, 
mindenütt megfelelni ós eleget tenni tudott. Ótt a 
Karolinaeumban a sebészet, szemgyógyászat, szülészet 
külön álló klinikái; ott az Erzsébet aggházban az 
ott ápoltak számára emelt kényelmes és czólszerü uj 
épület; ott a kath. egyházmegye újjászervezése; mind 
mind oly alakulások, a melyek létesítésében Szabó 
működésére, befolyására, vezetésére esik az orosz
lányrész. 

Két nevezetes jellemvonással kell, hogy egészít
sem ki azt a képet, a melyet, a menynyire csak le
het, Szabóhoz a leghasonlóbbá tenni igyekszem. 

Szabó nagyon vallásos ember volt I Tán feltű
nőnek fog tetszeni ez állításom sok felületes észlelő 
előtt, a ki tapasztalásból tudja, hogy Szabó nem sok 
részt vett a vallás külső szertartásaiban, ós a ki em
lékezhetik egy egy nyilatkozatára, a melyet olykor 
a felekezeti versengés és ellenkezés okozta boszszuság 
facsart ki belőle. De a ki Szabót közelebbről ismerte, 
a kinek ugy mint nekem módja volt behatolni e ki
tűnő jellem mélyébe, könynyen meggyőződhetett, hogy 
éppen e kifakadások, a melyek néha oly élesen kár
hoztatták a felekezeti türelmetlenség kicsapongásait, ós 
oly kimóletlenül Ítélték el azokat az önző és tisztát-
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I lan törekvéseket, a melyek ocsmány meztelenségük 

takargatására bűnös kezekkel a vallás köpenyét mer
ték szentségtelen fondorkodásaik sarába czibálni; 
éppen e kifakadások égy nemesen érző, és az 
igazi vallásosság szent áhitatosságától át meg átha
tott lélek nyilatkozmányai voltak. Sőt tovább megyek! 
Szabó a sző legszebb, legnemesebb és legmagaszto
sabb értelmében katholikus volt, mint ilyen hű fia 
annak az egyháznak, a melynek kebelében született 
és nevekedett, és a melynek anyagi java előmozdítá
sában, erkölcsi méltósága emelésében nem csak anya
gi erejével és, észbeli tehetségével igyekezett buzgón 
közreműködni, hanem küzdött is egyszersmind a leg
nemesebb és leghatalmasabb ,fegyverrel, a melyet ily 
küzdelemben egyedül szabad használni: saját életének* 
és magaviseletének magasztos példájával. 0 megmu-

1 tattá, hogy lehet az ember igaz és buzgó hive egy 
felekezetnek, a nélkül, hogy bár mi csekély tisztelet
lenséget mutasson bár mely más felekezet hitágaza
tai vagy szertartásai iránt; tanúságot tett arról, hogy 
mindenki fentarthatja és védheti a maga vallásos hi
tét, a nélkül, hogy a másét megtámadja vagy bár 
csak bírálja is; és ha áll a keleti bölcsnek ama ha
sonlata, a mely a vallást egy gyűrühez hasonlítja, a 
mely gyűrűnek az az ereje van, hogy azt, a ki igaz 
hittel viseli, isten és emberek előtt kedvessé teszi, Sza
bó kétségtelenül birtokában volt e megbecsülhetetlen 
értékű kincsnek, ós igaz hittel viselte. Szabónak e 
vallásos érzelméből származott az a ritka emberszere
tet, a melylyel magát és tehetségét a szenvedő embe
riség szolgálatára szentelte, és a mely ott, a hol nem 
mint orvos lépett fel, lélektani gyakorlati tanulmá
nyok által érlelt emberismerettől vezérelve soha se 
helyezte el roszul jótéteményeit. 

A második éppen oly érdekes és jellemző voná
sa Szabónak magánéletében nyilatkozott, és benne a 
családapa és házi gazda mintaszerű példányát tüntette 
ki. Nem tartozhatik idegenre, hogy a családi élet 
szentélyének fátyolát fellebbentve, felmutassa a nyil
vánosság előtt, hogy ki milyen férj ós milyen apa. 
nem is szándékom hátramaradt kedvesei sajgó fáj
dalmát avval felujítni, hogy avatatlan, szemek előtt 
feltárván a boldogultnak azt a magasztos képét, 
a melynek csak az ők szive szentélyében van mél
tó helye ós oltára, mintegy figyelmeztetni láttas
sam őket, hogy a közvesztésben különösen ők mit 
és menynyit vesztettek. Kekem, a kinek, mint igény
telen idegennek, ritka előzékenységgel nyitotta meg 
háza ajtaját, és a kinek későbben a kifejlődött ba
rátságos viszony bizalmával engedett egy egy pillan
tást tenni abba a benső életbe, a melyet nem azért 

<»-

szokás leplezni, mivel van benne rejteni való; nekem 
itt e helyen elég családtagjai tanúbizonyságára hivat
kozva kimondani, hogy Szabó oly figyelmes ós gyön
géd férj, oly gondos és szeretetteljes apa volt, a ki
hez hasonlót igen, de a kinél különbet nem lehet ta
lálni ; s ha volt eset, a mint hogy volt is, hogy csa
ládja tagjai némi büszkeséggel említették nevöket, és 
hogy azok, a kik a családba jutni kívánkoztak, kitün
tetést láttak benne, ha ebbeli vágyok teljesült; a 
büszkeség és önérzet igazolva volt, mert oly apának 
gyermeke lenni méltó büszkeség, ily családfő család
jába juthatni méltó önbecsérzettel tölthetett el min-

• denkit, a ki e szerencsében részesülhetett. Az ily csa
ládfőre méltán rá illik, hogy házának és családjának 
ékes koronája! 

Szabó Kolozsvárt nyilt házat tartott. Ha tán 
eleintén első oka háza megnyitásának az volt, hogy 
férjhez adó leányai voltak, későbben ez ok darabig 
létezni megszűnt, ós ha kisebb leányaira nézve újra 
eléállott is, de minden esetre csak másodrendű volt. 
Minden vasárnap és néha más ünnep estéjén is válo
gatott társaság gyűlt Szabó házához. Oh be sokat 
kellene beszélnem ez öszszejövetelekről, a melyek min
denkire nézve, a ki szerencsés lehetett részt venni ben-
nök, oly sok kedves emléket hagytak! Hiszen oly 
anynyira kiegészítő része volt ez estély mindnyájunk 
szellemi életének, hogy ha bár mi okból vagy egy
szer el kellett onnan maradnunk, a szó teljes értel
mében rnegsinlettük. 

Kétséget nem szenved, hogy egy házi kör kedves 
és vonzó voltára kiváló befolyása van a házi aszszony-
nak, ós, reményiem, nem sértem meg sem a társa
dalmi illemet, sem az élők irányában tartozó kimélő 
figyelmet, nem is vétek az ellen a határtalan mély 
tisztelet ellen, a melyet keblemben táplálók az iránt 
a nemes hölgy iránt, ,a kire e szavaim czeloznak, ha 
nyíltan kimondom, hogy Dr. Szabó háza e tekintet
ben is ritka áldását élvezte a gondviselésnek. Az a 
magas miveltsóg, a melylyel egy nő képes a vegyes 
társaság eszmecseréjét oly felette érdekessé fűszerezni • 
az a sokoldalulag kiképzett tehetség, a mely, ha szük
séges, maga magából merítve tud bő anyagot előte
remteni egy egész társas kör nemes mulattatására ; 
az a finom tapintat, a mely a legkülönbözőbb jelle
mű emberekkel szemben mindig el tudja találni a ma
gatartásnak azt a helyes módját, a mely mindenkit kie
légítve, senkit ki nem tűntetve, a hideg fesztől ós a 
negédes alázatosságtól egyenlő távolban kedélye me
legét oly egyenlő mérséklettel árasztja ki az egész 
társaságra, hogy annak minden egyes tagja egyfor
mán kedves vendégnek érezze magát; az a gyakor-
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I lati ügyesség, a mely minden feltűnő sürgést forgást 

kerülve és távol tartva mégis a íegszemesebb figye
lemmel tud gondoskodni a társaság anyagi ellátásáról 
— mind ezek a jelességek, a melyek egyenként is 
díszére válnak egy egy házi aszszonynak, a Dr. Szabó 
házánál egyesülve, ós egy személyben központosítva 
gyakorolták azt a vonzó varázst, a mely oly nemesí-
tőleg ömlött el azon a körön, a melynek súly- és 
központja Dr. Szabó József volt. 

A mi e társas kört különösen jellemezte, az 
volt, hogy száműzve volt belőle minden oly időtöltés, 
a mely bár mely tekintetben, ha csak némileg is> 
alól látszhatot volna lenni azon a magas színvonalon^ 
a melyet az emelkedett lelkű házi gazda maga eleibe 
tűzött volt. E tényt eléggé jellemzi az a körülmény, 
hogy évek hoszszu során át estély estély után kö
vetkezett, a nélkül hogy bár egyetlen egyszer szóra! 
kozás kedvéért kártyára került volna a sor. Politika 
és társadalmi napi kérdések megvitatása, tudományos 
tárgyakról folytatott eszmecsere, irodalom és művé
szet volt rendes anyaga az élénk társalgásnak, a 
melyben a jelen voltak egyenlő érdekkel vettek részt 
a melyből soha ki nem fogytak, és a melylyel nem 
csak az időt töltötték, hanem kiki a maga módja sze
rint bővítette is ismereteinek körét, tisztázta saját né
zeteit. Mutatja ez, mily elemekből állhatott az a tár
sadalom, a mely Dr. Szabó körül, mint szilárd köz
pont körül jegeczesedett. 

Ez volt aztán annak is az oka, hogy a hány 
tudományos vagy művészeti nevezetesség fordult meg 
Kolozsvárt, mind felekereste e kört, és igy vált Dr. 
Szabó József háza egyik gyúpontjává a tudománynak 
művészetnek és mivelt társalgásnak városunkban, a 
melyet gazdája tapintata, vendégszeretete, miveltsége 
és nemes izlése kiváló vonzóvá tett. A nélkül, hogy 
bárki önérzetéből levonni kívánnék, bátran el merem 
mondani, hogy alig akadunk Kolozsvárt ma is pol
gári házra, a mely nyomdokiba léphet, és méltán 
csatolhatom hozzá azt az óhajtást, bár alakulna köz
tünk minél több ehhez hasonló társas kör. Egyedüli 
biztos eszköz volna ez azoknak a hézagoknak és gá
toknak elenyésztetésére, a melyek oly élesen választják 
el egymástól mai napig polgári társadalmunk egyes 
osztályait, létező vagy képzelt, de minden esetre foná
kul felfogott fokozatokat állítván fel, közmivelődósünk 
rovására, oly körök közt, a melyek hivatása egymást 
kiegészítni, és kölcsönös benső egybefonóddá utján 
alkotni azt a szép egészet, a melyet más boldogabb 
országokban a mivelt középosztály társadalmának ne
veznek. 

fc. . ' Muz. Évfc. VI. köt . 
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Dr. Szabó József enynyi tudománya, miveltsé
ge, tapasztalása, gyakorlati esze és olvasottsága mel
lett feltűnhetik, hogy életrajza irója nem talál sem
mi feljegyezni valót irodalmi munkásságáról. Csaku
gyan, ha kiveszszük felavató értekezését, és közgyű
léseken tartott egynehány beszédét, a melyek nyom
tatásban megjelentek, Szabó csakugyan nem szerepelt 
az irodalom terén; noha egész határozottsággal ál- ' 
líthatni, hogy, ha nem is fitogtatta soha, de folytonos 
tanulmánynyal és az irodalom legújabb termékeit éber 
figyelemmel kísérve igyekezett szaktudományának szín
vonalán maradni. De. éppen ez igyekezetnek kiváló 
sikere tartoztatta el őt az irodalmi munkásságtól. Az 
az élénk mozgalom, a melyet a természettudományok, 
különösen pedig az orvosi tanok terén az ujabb kor
ban előidéztek a minden irányban nagy buzgalommal 
és szorgalommal folytatott kísérletek és észleletek, azt 
eszközölte, hogy ez észleletek különböző eredményei
hez képest, a belőlök elvont elméletek szüntelen hul- j 
lámzást mutattak, egyik a másikat űzte, és ily álla
potában a tudománynak világos, hogy csak oly ter
méke az irodalomnak számíthat egy napnál tovább 
tartó, becsre, a melynek szerzője saját észleletei hite
les bizonyságával tud belórtéket biztosítni munkájának; 
mert hiszen a bebizonyított tényekből elvont elmélet 
változik a szerint, a mint ujabb észleletek a meg
gyült adatok számát vagy jelentőségét módosítják, de 
az észlelt tény ténynek marad, és mint olyan meg
másíthatatlan, és minden esetre egy adat, a melynek 
kétségbe vonhatatlan befolyása van az emberi tudásra. 
A ki mások észleletei után indul, soha se lehet bi
zonyos abban, hogy megvoltak-é az észlelőben és el- ; 
járásában mind azok a kellékek, a melyek az ész
lelt tényt megbízható adattá bélyegzik. Szabó tehát., 
a ki nem volt oly körülmények közt, hogy sokfelé 
igénybe vett idejét a jelenleg divatozó alakban folyta
tott kísérletekre fordíthassa, .mások észleleteit pedig 
elég megbízhatóknak nem tartotta, beérte avval, hogy 
ha volt is valami észrevétele vagy megjegyzése, elő
adásaiban vagy a tanártársaival folytatott eszmecse
rében élő szóval érvényesítse; de egyúttal, mint az 
orvos-sebészi tanintézet és a kórház igazgatója, a leg
nagyobb készséggel támogatta ós mozdította, elé ifjabb 
kartársai kísérletek tételére vonatkozó törekvéseit, és 
mindent elkövetett, hogy az erre szolgáló műtermek 
az illetők igényei szerint kellően fel legyenek szerelve. 

Képzeljünk magunknak egy férfit, a ki, mint 
Szabó, életének már hanyatlásnak indult, de azért még 
erőteljes korszakában, a földi jólét minden kényelmét 
biztosító rendezett vagyoni állapotban, egy kedves ós 
forrón szeretett derék nő oldala mellett, a gondvise-
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léstől avval a ritka szerencsével megáldva, hogy őt 
a bálványozásig szerető családja, teljes számban min
dig körülette lehessen, környezve a tisztelve szerető 
barátok oly válogatott körétől, a milyet ritka ember
nek sikerül maga köré gyűjteni, teljes mértékben él
vezi, polgártársainak megérdemlett közszeretetét és 
közbizalmát, képzeljünk egy férfit, a ki egy munkás 
és tevékeny pálya végéhez közeledvén, már már el
jöttnek hiszi az időt, a melyben bokros érdemei ju
talmául élvezhetni fogja az őt megillető méltó nyu
galmat ; ós fogunk magunknak fogalmat alkothatni 
arról is, hogy ily férfi mekkora áldozatot hoz, ha a 
közügy érdekében oly megbízásra vállalkozik, a mely 
őt hoszszu időn át készített kényelméből kizavarja, 
családja és baráti köréből távozni kényszeríti, meg-

! szokott és megszeretett mindennapi foglalatosságától 
eltávolítja, és abban az időben, a melyben ingadozó 

. egészsége a lehető legnagyobb önkiméletet, a lehető 
| legszabályosabb életrendet feltétlenül követeli, kiteszi 

őt egy nyughatatlan, lázas izgatottság miatt szabályos 
folyásba nem kényszeríthető, a tartózkodás helye ide
iglenes voltánál fogva minden kényelmet kizáró élet 
minden sanyaruságának. 

Szabó meghozta ez áldozatot mikor 1869-
ben polgártársai sürgetésének engedve elfogadta aZ 
országos képviselőséget; meghozta ez áldozatot nem, 
mint sokan, a képviselői állás díszes voltától. káprázó 
tekintettel csalódva, vagy az utána remélhető be
folyás és előmenetel kecsegtetósótől csábítva ; hanem 

• higgadt megfontolás után, teljes öntudatával annak, 
'. hogy mit áldoz; mert nem egyszer megjósolta, hogy 
e vállalat őt végképpen meg fogja emészteni. 

Két körülmény birta főleg Szabót rá, hogy ez 
áldozatot meghozza. Egyik volt a politikai pártok ál
lása ós különösen a hangulat, a mely akkor Kolozs
várt uralkodott. A kedvezőtlen körülmények szerencsét
len találkozása, a mely különösen abban nyert kife
jezést : hogy, miután a csupán felületesen észlelők min
denütt és mindig túlnyomó többsége hajlandó a sze
mélyeket a tényekkel, a tényeket az elvekkel öszsze-

| vetni és öszszezavarni, és ennél fogva fonák Ítélettel 
működő tényezők egyes balfogásaiból az irányadó 
elv helytelen voltát következteti; itt nálunk is meg-

I törtónt, hogy sok ós, valljuk meg, nem mindig alap-
| talán sérelem öszszehalmozódása, ama homályos ér

zetét szülte az elógületlenségnek, a melyet az ellenzé
kek minden államban a legbiztosabban képesek ki
zsákmányolni; és a melyet a mi ellenzékünk is, a 
melyről, bár miként Ítéljünk, de semmi esetre sem 
állíthatjuk, hogy valaha egy neki kedvező alkalmat 

1 vagy körülményt észre nem vett, vagy fel nem hasz-
%t. : ; _ _ , _ 

nált, a rendelkezésre állott minden eszközzel a ma
ga előnyére felhasználni el nem mulasztott. Ily kö
rülmények közt az a része a kolozsvári választóknak, 
a mely politikai meggyőződésnél fogva óhajtotta a 
Deák-párt győzelmét, és e győzelmet a lehetőségig 
biztosítni ktvánta, erre legbiztosabb eszköznek látta 
egy oly jelölt felállítását, a ki elismert érdemei és 
társadalmi állása által felül van a saját pártjában lap
pangható irigykedésen, ós a kinek aczélsima jellemé
ről visszapattan minden gyanúsítás, a melylyel az 
ellenpárt ellene élhetne, és ily jelöltet az ily esetek
ben ritkán csalódó igaz közvélemény helyes ösztöné
vel Dr. Szabóban látott. Nem is csalódott. Mert no
ha a korteskedés átalában nem igen szokott válogat
ni eszközeiben, nálunk pedig, fájdalom, még csak 
ott áll a politikai morál, hogy.a kortesfogás ártat
lan czime alatt mégoly nyilatkozatokat is eltűrünk, a 
melyek minden más körülmények közt mint a be
csület legérzékenyebb megsértései tűnnének fel; Dr. 
Szabóval szemben a kortesvezérek se tudtak más ar
gumentummal élni, mint olyannal, a mely tagadha
tatlan érdemei elismerését foglalván magába, csak di
cséretére vált. Azt mondták: „nem kell Szabót kép
viselőnek Pestre küldeni, mert ki fogja őt itt mint 
orvost pótolni?" 

Bármi jól eshetett is méltán Szabónak e félreért
hetetlen általános nyilatkozata a közbizalomnak, tán 
még is meggondolkozott volna, hogy elvállalja-ó a 
képviselőséget, ha nem lebeg vala szemei előtt egy, 
más magasztos ós nagyszerű feladat, a melynek meg
oldására kiváló hivatást érzett magában, és a mely
nek el volt határozva életének hátralevő részét és 
egész erejét feltétlenül oda szentelni. Köztudomású 
dolog, és a parlamentarismus jelenleg divatozó formái 
közt nem is lehet másként, hogy az ugy nevezett 
programm beszédek csak átalános elvek fejtegetésével 
jellemzik a képviselőjelölt pártállását és politikai hit
vallását. Szabó; ebben a tekintetben is kivétel volt., 
Ő nem habozott örökre emlékezetes programmbeszéd-
jóben egy határozott, egy szabatosan körvonalozott 
részletes feladat megoldására vállalkozni, és bármi me
résznek látszhatott akkori igórkezése, bár akadhatott 
sok oly hallgatója, a ki kétkedő mosolylyal a csalé
tekül feltálalt jámbor óhajtások közé vélte sorozhatni 
ebbeli ajánlkozását, Szabó ritka kitartással és fényes 
sikerrel vivta ki azt, a mire vállalkozott, és minta 
hős, a ki halálra találva a kivívott győzelemben ta-
állja legfényesebb tanúságát kifejtett vitézségének, ugy 
Szabónak is a kivívott siker leggyönyörűbb bizonyít
ványt szolgáltat önfeláldozó munkásságáért. A midőn 
itthon a pártszenvedélytől sugalmazott rakonczátlanság 
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gunynyal illette Szabót, mint hallgató követet, mivel 
' nem igyekezett fényes szónoklatokkal szaporítni azok 
számát, a kik haza,beszélnek az országgyűlésen; Szabó 
értekezleteken és Íróasztalánál pihenést nem ismerő 

\ tevékenységet fejtett kt Kolozsvár legéletbevágóbb ér
dekeért. Nem ívekre , hanem egész csomagokra , 

: mondhatni kötetekre terjednek azok a felfejtések, felvi
lágosítások, javaslatok, emlékiratok és figyelmeztetések, 
a melyekkel folytonosan ostromolta a közoktatási minis-
és átért hivatalnokait, ós a melyek oly alaposak voltak 
oly világosan tűntették fel a helyzet és körülmények 
részletes ismeretét, a dologba való elfogulatlan, mély 
belátást, és a személyekről való helyes és részrehaj-
latlan ítéletet, hogy döntő helyen azt az elismerést 
vívta ki : „egy ember van, a kinek a szava után 
bizton lehet indulni, mert a mit ő mond, az helyes, 
a mit ő állít, az igaz!" Fényesebben, mit bárkit a 
legremekebb számadó beszéd, igazolja Szabót képvi
selői működésében a ma már tónynyé ós kétségbe
vonhatatlan bizonyossággá vált kolozsvári egyetem. 

És hogy dolgozott ő! Cseppről cseppre érezte 
fogyni az éltető nedvet ereiből, fokról fokra látta 
bomlani azt a gyenge testet, a melyet a végzet eszközül 
adott volt erős lelkének, és épen azért kettőzött szorga
lommal működött, mert érezte, hogy már csak kevés 
ideje és ereje van. Még végpillanataiban se hagyta el 
szellemének az a higgadt tisztasága, a meíy egész 
életét jellemezte, és valóban a marczangoló fájdalom 
között is lélekemelő jelenet volt, a midőn kevés percz-
czel kimúlása előtt* miután már keze nembirta a 
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Sllat, kimerült hangon, de tiszta,, szabatos észjárással 
és oly kifogástalan alakban, mint ha alkalmi dísz 
szónoklatra szánta volna, mondotta, apatársa Groisz 
Gusztáv miniszteri tanácsos tolla alá utolsó végren
delkezéseit , ós azután lehajtá fejét arra az örök álom
ra, a melyből számára nem volt többé felébredés. 

1872 Februarius 16-ka volt a?, az emlékezetes 
gyásznap, a melyen Szabó József családjáért, bará
tiért, hazájáért, nemzeteért ós minden nemesért, szé
pért és jóért hőn lángoló szive dobogni megszűnt. 
Mint lesújtó villám rezgé át keblünket a megrázó 
gyászhír! És azután bekövetkezett, hogy kizarándokol
tunk a vasúti indóházhoz, és behoztuk ô man azt a 
drága halottat, a kit nem ugy vártunk viszsza külde
téséből. Es megindult a város kicsinyei nagyja, sze
génye gazdagja, elnémult minden a nagy fájdalom
ban, csak azt érezte mindenki, hogy gyásza van vá
rosunknak. Kolozsvár e napon,a szó szép értelmében 
méltó volt magához és halottjához csinálatlan és őszin
te közrészvétében! E napon mindnyájan keservesek 
voltunk ! 

* , Az utókor és történelem ítéletet mondanak a 
letűnt emberekre. Mi, a kik vele és körülötte éltünk, 
a kik ismertük és szerettük, és a kiknek szivében 
él, csak könyezni tudunk sírhalma felett, és a midőn 
búcsúra leteszszük a néma hantra szeretetünk hervad-
hatlan koszorúját, szivünkből fakad a szózat, hogy a 
mint áldásteijes és áldott volt egész élete, minden 
tette ós minden szava, legyen áldott az ő emléke ! 

W 
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A Sztrigy mentének s mellék völgyeinek termé
szetrajzi leírása. 
Koszorúzott pályamű. 

IBTA: 

GSATÓ JÁNOS. 

• * * . 

Minden mivelt nemzet törekvése 
a honisme fejlesztése. 

Földrajzi fekvése, domborlati vizonyai, községeinek s területeinek 
terményrajzi leírása. 

k-

A Sztrigy völgye, vagy mint közönségesen ne
vezni szokták: Sztrigy mente, fekszik Hunyadmegyé-
ben, a keleti hosszaság (Ferrotól) 40° 37' és 47' és 
az északi szélesség 45" 37' és 50' között. 

A szoros értelemben vett Sztrigy mente vagy 
fő völgy Váralja községén kevéssel feljül az úgyne
vezett Orlyai várrom alatt a Hátszeg-Váraljai vasúti 
állomásnál veszi kezdetét, hol Hátszeg vidékének 
összes vizei a kereszthegyeken áttörve, egy negyed 
mértföldnyi hosszú szorosan át, vitat erőszakoltak 
maguknak és Sztrigy folyó elnevezés alatt folynak vé
gig azon a völgyen, melynek nevet kölcsönöztek. 

A völgy hosszúsága négy mértföld, s a kezde
tétől Kőboldogfalváig, három mértföldnyi hosszúság
ban, délről északnak húzódik; azon alul pedig kevés 
elhajlással, északkelet irányban kanyarul bó Piskinól 
a Maros terébe, hol a Sztrigy vize is egyesül a 
Marossal. 

Szélessége a szorosban alig egy hatod mértföld, 
de a szoros végénél balpartilag egyszerre kitágul s 
a völgy közepe tájánál egy mértföldre is kiszélesedik. 

A Sztrigy vize esését, miután a hátszegi piacz 
1021, 60 a piskii hid pedig 576 bécsi lábnyi magos
ságban fekszik a tenger szine felett (Hypsometrie 
von Siebenbürgen v. J. Báron Thümen. Verhand-
lungen und Mittheilungen des, Sieb. Vereins für 
Naturwissenschaften. XIX. Jahrgang 1868. Pag. 
147—148), négy mértföldnyi útja alatt 445,606 láb
ra számithatni. 

Jobb partilag a Sztrigy völgyét annak a leg
nagyobb részt jegeczes kőzetű hegycsoportnak vég-

kinyulványai szegélyzik, mely lovag Hauer Geologie 
Siebenbürgens czímű munkájában Müllbacher und 
Zibingebirge elnevezés alatt van leirva. 

E hegységek B»lomirnál kezdve csaknem pár
huzamosan kísérik a Sztrigyfolyót 3000 lábnyin fel
jül emelkedve ki a tenger szine felett egész Jó< Val
óséiig, hol a hegységek végnyujtványai lejtójeit az 
ifiabb harmadkori képletek üledékei fedik el, s azon 
tul e korszak dombhegyei, melyek a Szent-György-
Válva feletti Magura nevű hegyben 1884 bécsi lábra 
emelkednek ki, szegélyzik a völgyet egész Piskiig. 

Balpartilag a Váraljai szorosnál a jobbparti 
jegeczes kőzetek átvonulnak azon partra is, s alkot
ják a szoros hegyszegélyét a völgy kitágulásáig. 

A szoros balparti hegyei a kitáguló völgyet 
keresztbe zárják el s válaszfalképen húzódnak kelet
ről nyugotnak a Sztrigy völgye s Hátszeg vidéke 
között. 

Hol a Sztrigy völgyéből Hátszegre vezető út 
ezen a hegynyulványon átvonul, a már emiitett 
Sebes-Gzibin vizei hegycsoportja legvégső, karszerü, 
jegeczes kőzetü kinyulványára az ifiabb harmadkor
szaki üledékek települnek, a honnan a Sztrigy folyó
val párhuzamosan haladva, mint 1600 Bécsi láb 
magasságig kiemelkedő hegylánczolat szególyzi a völ
gyet bal partilag, kiterjeszkedvén ebből a völgyből 
egész a Csernáóig. 

, Magában a völgyben még két kiemelkedést, két 
terrászt lehet megkülönböztetni, melyek közzül a 
jobbparti Kovrágyon, Ganczágán alól, 0. Brettye, 
Baczalár felett Sztrigy-Szent-György v és Sztrigy Sza-
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csalnál 1—3 Ölnyi magosságban vonul el s Kő-
Boláogfalvánál végződik. A balparti a váralyai szo
ros végénél veszi kezdetét s a jobb partival hason 
magasságban* M.-Brettye, Kuss, Zeykfalva, Batiz, 
Bácsi, Tompa felett húzódik le a Maros terére. 

' Ezen két terrász közzé van bémélyedve a völgy
nek sok helyén egy negyed mértföldnél is keskenyebb 
szűk tere, s ezen térbe vájta bé medrét a Sztrigy 
folyó. 

A jobbparti jegeczes kőzetü hegységekben a 
Lunkányi határnak a Ponoricsi határral érintkezé
sénél, hol a ponoricsi patak az itt kezdődő mészkő
hegységek alól elétörtet, egy szűk völgy veszi kez
detét, melyet Lunkányi völgynek neveznek. 

A völgy délről észak irányban húzódik le Boso-
rodig, ott háromszög alakban kitágul olyformán, hogy 
egyik szöge benyúlik a kis oklosi völgyületbe, mely 
kezdeténél katlanszerüleg van a hegyek közzá bémé
lyedve s észak-keletről nyugot irányban vonul le az 
emiitett háromszögű térre, a harmadik szög pedig 
Kitidnek irányul, melyen férjül a Lunkányi völgyön 
lejövő viz a kis-oklosi patakocskával egyesülve nyu-
gotnak tart s Kitiden alul a Gridi patakot is felvé

ve és Sztr. Ohábán keresztül folyva a Sztrigybe 
szakad Sztr. Szt. Györgynél. 

E mellék völgy beszakadásán alul kevéssel 
Sztrigy Szacsalnál, még egy más völgyület szakad 
bé a Sztrigy völgyébe, mely Szent-György-Vályánál 
alakul s hasonlóképp nyugot irányba vonul le a 
Sztrigy terére. 

Balpartilag a Szlivucz nevű patakocska szakad 
bé a Sztrigy völgyébe. 

Ez a patak Alsó-Szilváson feljül veszi kezde
tét, hol egy kis völgyület tágul ki a község közzül, 
azonban a falun alul a hegyek össze szorulnak s 
csak a patak medrének engednek helyet, mely kelet 
irányban húzódik le mindjárt a hátszegi hegy alatt. 

Alább a nagy-oklosi völgyület vonul nyugotról 
keletnek, melynek közepe táján fekszik a falu. 

E völgyön pedig tul s vele párhuzamos irány
ban a felső és alsó nádasdi völgy nyúlik bé, lankás 
hegyektől szegélyezve, a Sztrigy völgyébe. 

A községeket, melyek a Sztrigy mentén s mel
lék völgyeiben ez időszerint léteznek, könnyebb át-
tekinthetés kedviért, a következő táblázatos kimuta
tásban soroljuk elé területeik nagysága s mi czélra 
használása kimutatásával egyetemben. 
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BalOmir 
Bucsum 
Kovrágy 
Ganczága 
Lunkány és Ponorics 
Oláh Brettye 
Baczalár 
Jo Valcsel 
Pokol Valcsel 
Bosoród 
Kis-Oklos 
Kitid 
Grid 
Sztrigy Ohába 
Sztrigy Szent György 
Sztrigy Szacsal 
Szent György Válya 
Kő-Boldogfalva 
Magura 
Lozsád és Kis Tóti 
Petrény 
Nagy-Tóti 
Piski 
Váralja 
Sztrigy Plop 
Alsó-Szilvás 
Magyar-Brettye 
Mácsó 
Buss 
Nagy-Oklos 
Zeykfalva 
Kalár és Kriseny 
Alsó-Nádasd 
Felső-Nádasd 
Batiz 
Bácsi 
Tompa 
Hátszeg 
Fő-összeg 

Szántók. J 
Hold. | D J [ 

149 
193 
297 
674 

94 
837 
834 
569 
416 

1027 
670 
885 
231 
216 
751 
481 
915 
548 
231 

1198 
511 
209 

1012 
403 
261 
286 
496 
733 
578 

' 782 
942 
307 
582 
606 
656 

1059 
500 

1268 
22424 

48í^ 
897 
557 
.67 

3421 

421 
613 

1330 
506 

1116 
1315 

602 
495 

1221 
381 
412 

1525 
1340 
1161 

455 
1146 
1250 

925 
1195 
1446 
1004 

25 
402 
725 
367 

1201 
547 
894 
795 
122 
284, 
575 
321 

1261 

K aszalók. [ 
Hold. í ° 

144 714T 
265 
172 
427 

2802 
191 
381 

95 
346 

85 
954 
377 

1308 
509! 318 
294* 149 

12731 266 
711! 467 
6941280 
397 560 

65 
244 
210 
445 
210 

70 
538 
246 
149 
373 
563 

96 
143 
151 
233 
159 
434 
340 
134 
249 
231 
249 
188 
104 
481 

14579 

1277 
1146 

823 
149 
207 
676 
293 
826 
929 
350 
340 
820 
131 

1382 
581 
907 
540 

1552 
220 
511 

65 
1376 
564 
230 
395 
809 

Szőlők. 
Hold 
— 

1 
—. 

1 
— 
— 
— 

23 
16 
23 
13 
18 

—. 
2 

—; 
— 

13 
13 

8 
. 32 

1 
8 

— 
3 

18 
— 
— 

80 
3 

93 
— 
— 

43 
60 
5 

— 
z^= 

— 
487 

1° 
— 

1425 
— 
200 
— 
— 
—, 
746 
898 

47 
521 
113 
—. 

1315 
"__ 
— 
765 
108 
105 

1305 
76 

738 
— 
880 

1240 
— 
'— 

1456 
1381 

910 
— 
— 
676 

1585 
401 
— 
— 
-

1313 

Legelők. 
Hold. 

79 
— 

107 
87 

305 
40 

429 
125 
471 
761 
377 

86 
101 
128 
238 
227 
141 
108 
399 
495 

52 
282 
273 

32 
553 
110 
157 
137 
162 
319 

55 
57 

416 
24 

141 
135 
119 

j 7744 

1 J" 
728] 
— 
479 
3.6 

137 
593 
— 

1550 
1486 
270 

1355 
298 
282 
372 
983 
275 

1275 
1214 

163 
841 

1158 
1430 
271 
880 
466 

35 
1371 
421 
932 

1425 
801 
240 
823 
815 
627 
326 
200 

1411 
369 

Erdők 
Hold. | 1" 

2738 
917 
587 

1798 
10195 
— 
—, 
1015 
525 

2503 
1170 

745 
926 

— 
185 

— 
752 
362 

7!) 
841 
431 

20 
74 

940 
123 
130 
415 
118 
111 
658 

14 
26 

•— 
217 
969 

496 
362 

1300 
583 
729 
— 
— 
475 
350 
883 

1068 
973 
654 
— 
700 
— 
875 

1300 
151 

1582 
208 

1225 
1300 
1025 

776 
774 
800 
553 

1241 
405 
128 

4 
— 

1155 
170 

.20 800 
— 
2438 

32059 

— 
283 
930 

Terméketlen 
Hold. 

44 
32 
90 
51 

906 
106 
25 
61 
45 

124 
66 
81 
26 
15 

126 
98 
47 

109 
16 
88 
80 
52 

240 
143 

72 
32 
62 

195 
105 

57 
76 
17 
36 
34 
71 
95 
19 

104 
3664 

i°| 
75 
41 

1373 
896 
800 

1072 
140 
654 

1291 
1540 

139 
459 
597 

70 
552 

1140 
316 
708 

1046 
1062 
1570 

18 
1339 
980 

1342 
267 

1525 
907 
918 
405 

1160 
721 
899 
260 

1164 
1369 

320 
958 

1293 

Összesen. 
Hold. 

3103 
1377 
1255 
3039 

14303 
1175 
1241 
2609 
1426 
5423 
3394 
2802 
1667 

401 
1436 
1028 
2402 
1386 

514 
3099 
1767 
493 

1983 
2328 

605 
1145 
1237 
1519 
1096 
2188 
1699 

540 
969 

1566 
1976 
1505 

758 
4412 

80876 

D° 
827 

1179 
855 
267 

1362 
863 
461 
272 

1480 
1345 

65 
525 
988 

1055 
562 

1050 
105 

77 
102 
738 
184 
790 
985 
500 

1290 
611 
303 

1122 
1304 
852 
42 

132 
603 

1475 
660 
143 

1325 
168 

1067 

k-

A hátszegi határból 
mentét Hátszegvidékótől 
patakba folynak. 

azonban csak az a kis erdős terület tartozik a felvett teiülethez, a mely a Sztrigy 
elzárva a kereszthegynek északi oldalán van s melynek vizei a Szlivucz nevű 

-m 
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II. 
JFöM- és ős lénytani ieirása. 

Könnyebb felfoghatás és egymásból folyó leir-
hatás kedviért a felvett területet két részre ni. m. 
jobb- és balpartira osztva irjuk le földtanilag. 

A.) Jolibparti terület. 
Hátszegvidéke egye'sült vizeinek a váraljai szo

roson való áttörésénél, —: mint már az első részben 
volt említve — a Sebes és Czibin vizei begycsoport
jának délnyugoti vógnyulványa szegélyzi a Sztrigy 
folyó jobb partját, jegeczes, kőzetü hegységei itteni 
véghatárulásoknál is 3000 láb • magasságon feljül 
emelkedvén ki. 

Ezen jegeczes kőzetü hegységek kisérik a völ-
g yet egész Jó Valcselig, hol a Lunkányi völgyen 
Bosoródnál keletnek átcsapván Kosztesdnél a Szász
város vize (Orestiora) völgyébe hatolnak le. 

E hegységek aljában feküsznek Balomir, Bú
csúm, Kovrágy és Ganczága községei, a Lunkányi 
völgy pedig egészen ezekbe a kőzetekbe van bévájódva. 

A kőzet-tömeget a jegeczes palák különböző 
e mei alkotják, melyek különbféle változatokban men-
e k át egymásba, mit a Sztrigy völgyébe haránt le-
onuló sikokban észlelhetni legjobban s melyek közzül 
gynébánynak leirása itt következik. 

a.) 1-ső Kovrágyi árok. 
Ez az árok a Váraljai Sztrigy-szoros végéve 

szemben, — a völgyön keresz tbe tekintve, — húzódi 
fel keletnek a hegyek közzé és Péréu Sztrimbiiorna 

neveztetik. t 
Eelfelé haladva rajta ,a patak által lehozó a 

egeczes kőzetek romhalmaza között, kékes porondrt 
találni, mely agyag palán fekszik s mely egész ös 
ölnyi vastagságig laza porondos homokos, apróbb . 
nagyobb kavicsot s köveket záró réteggel van fedve 

Eeljebb kék, apró csillám-lemezes csillámpala 
áll ki, mely agyagpalába megy át részben, részben 
pedig feljebb mint nagy lemezes csillámpala tűnik 
elé újból. 

E palák vizokozta málladékai alkották s alkot
ják az alantabbi kékes porondot. 

A nagy csillámlemezes csillámpala melett csil • 
lám nélküli quarz és földpatből alkotott quarzpala 
áll ki, mely hogy zagy lába menyen át, a patak 
medrében heverő fehér zagyla-kőzetek mutatják. 

Itt tehát a jegeczes közetek nagyon változnak 
s különbféle átmeneteket mutatnak egymásba; réteg-
zetök csaknem függőlegesen kiemelkedett, a reájok 
ülepedett rakodmányok pedig vízszintesen feküsznek. 

Ebből az árokból a kezdeténél egy más árok 
vonul fel észak' keletnek, melyen felfelé haladva az 
elsőben észlelt földtani viszonyokra s termékeikre 
találni. 

A kiálló .csillámpala málladékából alkotott ké
kes porond tűnik elé itt is; a függőlegesen álló csil
lámpala rétegeket pedig a már leirt laza porondos 
kavicsos rétegek fedik négy ölnyi vastagságra. 

b.) 2-ik K o v r á g y i árok. 
Ez az árok a falu felett húzódik fel kelet irány

ban a hegyek közzé. 
Szájánál, mindjárt a patak jobb partján, nagy 

omladásos oldalak tűnnek elő, mely omlások a csillám
pala sziklák elmállása s viz általi elmosása követ
keztében keletkeztek. 

A csillám pala sziklák itt is 50—80 foknyi 
emelkedéssel állanak ki. 

E sziklás omladásos oldalon tul a jegeczes 
kőzetek csak a patak medrében a viz szine mellett 
észlelhetők, az oldalak részben erdővel részben pedig 
gyeppel levén boritva; miért csak helyenként tűnnek 
elé kis porondos vizmosások vasrozsda által veresre 

: festve. 
Az árkon lefolyó patakocska 1870-ik év tava

szán Kovrágyon házakat iszapolt el. 
c.) Ganczága i árok. 

A keletről nyugotnak a falun át vonuló patak 
jobb partján, a falu közepén alul már zagyla-sziklák 
állanak ki. 

A jobb parti hegyek délre néző oldalain a ter
mő földet a viz lemosta s a zagyla-sziklákba több 
árkocskát mélyesztett bé, melyeknek martjain a kő 
zet mintegy 80 foknyi emelkedéssel áll ki. 

Az utolsó, nagyobb tömegben kiálló szikla cso
port a falu legvégsőbb (elsőbb) házainál van. 

A patak balpartján, a faluban, két láb vastag
ságú emberfő- s kisebb nagyságú kavics (Schotter) 
réteg tűnik elé, a viz medrén feljül, melyet egész 
172 ölnyi vastag laza porond réteg fed. 

A falu legvégső felső házain feljül a hegyol
dalakat, melyek éppen a patak medrébe nyúlnak le, 
gyep és bokros erdő fedi s azon ponton feljül kiálló 
sziklákat nem észlelhetni. 

Ganczágán tul ezek a jegeczes kőzetü hegysé
gek tovább vonulnak , Jó Valcsel felé, mely falun 
feljül keletre és délre ezen hegyek lejtőjeit az ifiabb 
harmadkorszaki lerakodmányok fedik el, ezek alkot
ván e ponton tul a Sztrigy völgye jobb parti hegyeit. 

Ezek a lerakodmányok több mély árkokban 
vannak feltárva., , -

Jó Valcsel mellett mindjárt, a falutól délre, 
két egymásmelletti mély árok létezik. 

Martjaik azonban bévannak omladozva s ezért.: 
csak néhány helyen észlelhető az a fejéres laza po
rond réteg, melybe az árok bévan mosva s mely 
porond rétegek több ezután leirandó árkokban nagy 
vastagságú rétegekben vannak feltárva. 

Az árkokon tul mindjárt az a völgyüiet követ
kezik, melybe Jó Valcsel községe van épülve. 

E községnek keleti felső végén a völgyüiet a 
hegyek közzé bé van mélyedve, s hegykeretébe sugár-
szerüleg több árok mélyül bé. 

Kezdetűket a falu felső végénél veszik, azon 
az úton feljül, mely a délre .eső erdőkből a faluba 
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bélejt, s .melyeknek leírása délről északnak haladva 
soriban következik. 

1. Árok. 
A falutól délre, az emiitett erdei úton feljül 

nem sokkal kezdődik, s délkelet irányban vonul fel. 
A legmélyebb feltárt helyen a rétegek követ

kezők : 
öl. láb. 

1. Termő föld . . . . ••/.'• , — 1 „ 
2. Apró kavicsos lazán összeálló 

porond 2 „ — „ 
3. Kékes szürkés és sárgás finom 

. agyagos porond . . . . — „ 4 „ 
4. Kékes agyagos porond . . -- „ 2 „ 

5. Patak. 
Összesen 3 öl 1 láb. 

2. Árok. 
Ez az árok a jegeczes kőzetek apró porond 

málladékába van bemosva! 
3. Árok. 

Ez délkeletnek irányul; martjain jegeczes kőze
tek, mint csillámpala s zagyla állanak ki 45 foknyi, 
északnak irányuló emelkedéssel. 

Ebben az árokban apró gránát szemek leiedzenek 
4. Árok. 

Keletnek vonul fel, martjain kékes és sziirk 
porondos rétegek állanak ki. 

5. Árok. 
Keletnek irányul; martjain sárgás szürke poron

dos rétegek állanak ki; legmélyebben feltárt pontjá
nál következőleg van rétegezve: . •. • 

öl láb. 
1. Termő föld . . . . . , . : — „ 1/í „ 
2. Gyermekfő s ököl nagyságú kavi

csot tartalmazó porondréteg — „ 3 „ 
3. Lazán össszeálló s borsó nagysá

gú quarz szemeket tartalmazó 
sárgás szürke porond . . 2 „ — „ 

4. Kék porond — • 2 „ 
Összesen ~2 öl 5 '/2 lá¥] 

5. Patak. 
Az árokban zagyla-szikla hömpölyök s magurai 

mészkövek észlelhetők, jobbpartilag csillámpala-mál-
ladék borul az árok partjára. 

6. Árok. 
Északkeletnek vonul fel s legmélyebben be

mosott martján a rétegek következőleg észlelhetők: 
öl. láb. 

1. Termő föld . . . . . — „ % „ 
2. Szürkés agyagos porond . . — „ 4 „ 
3. Hüvelyknyi vastagságban váltakozó 

szürkés porondos és sárga agya
gos réteg . . . . — „ 3 „ 

4. Szürke és kékes 1/2—l láb vastag
ságban váltakozó kemény porondkő — „ 5 „ 

• • « & . -

5. Kék, porondos agyag 

6. Szürke, kemény porondkő . — „ 
7. Kék agyag, gyér vékony sárga 

agyag rétegekkel, elszórtan 
Ostrea Cochlear Poll. kagyló 
héjait tartalmazva . . ., 3 „ — „ 

Összesen (TTT% láb".-" 
8. Patak. 
Ettől az ároktól keletre húzódó hegyoldalon sár

ga agyagos csekély vízmosásokban Ostrea Cochlear 
Poll. kagylói találtatnak. 

Ugyan ezen helyen a földszínen kavics dara
bok között Dr. Pávai V. Elek által Clodocsra efr. 
cespitosa Gldf. néven meghatározott buránynak tör
zsei hevernek elszórtan. 

Az itteni kövületeket Buda Elek találta először. 
A leirt árkokat félkörben környező hegy 

egy hegyhátban békanyarulva lenyúlik a Sztrigy 
völgyére. A hegyhát tetején elszórtan az alább leí
randó Magura nevű hegyből szaggatott nagy mészkő
szikla darabokat észlelhetni. 

Északi oldala alatt egy más kis völgyület hú
zódik fel keletnek, melybe Pokol Valcsel községe van 
beépülve. 

E község keleti felső része felett is egy kelet
nek felvonuló árok észlelhető, melynek porondos mart
jaiból mészkötemü apró szísmű csillámos quarz porond
kő hömpölyök állanak ki, melyekben csiga és kagyló 
(Cardíutn) töredékek észlelhetők. A csigatöredékek 
a kőzettel együtt hasonlólag a Magura nevű hegyből 
származhattak. 

Pokol Valcselen • tul északra bélejtenek ezek az 
ifiabb harmadkorszaki hegyek a Kitiden és Sztrigy 
Obiban átvonuló völgybe. 

Ez a völgy a kitidi, kis-oklosi ós Iunkány 
völgyek által alkotott s már az első részbea emli-
tett háromszögű diluvial térre vezet. 

Itt a leírásban, hogy ne kelljen később vissza 
térni, a Lunkányi völgyet kell követni. 

Ez a völgy az említett háromszögű térből a 
Sztrigy völgyével csaknem párhuzamosan vonul fel 
északról délkeletnek Lunkányon keresztül. 

Balpartilag (felfelé haladva pedig jobbra) Bo-
soróddal átellenben nagy lemezes csillámpaia kőze
tek észlelhetők. 

Itt is a hegy tövén mészkötemü apró quarz 
szemekből s csillám lemezekből álló Ostrea, Pecten, 
Cardium, Cerithium-töredékeket tartalmazó kő-höm-
pölyök hevernek. 

A völgyet tovább is a Lunkányi határszélig 
mindenütt a jegeczes kőzetek szegélyzik. 

A határszélnél a Ponoricsi erdők alatt, egy 
mellék völgy kanyarul fel keletnek, itt a krétakor 
mészszirtjei tűnnek elé s kisérik a völgyet két oldal
ról a tetőig, hol a Ponorics nevű praedium kezdődik. 

Az egész Ponorics területét, mely mintegy 3000 
Iában feljül emelkedik ki a tenger szine felibe, a 
kréta-mész borítja, mely délkeletre lehúzódik Kriva-
díánál Hátszegvidókének Torok nevű részébe, s ebben 
a kőzetben van a Boli barlang is. 

A Ponoricsat egy hosszabb és egy rövidebb 
keletről nyugotnak irányuló völgy alkotja. 

" ^ 
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A rövidebb völgyet a hosszabbiktól egy kereszt-
h egy zárja el s ezért vizének nincs lefolyása, minek 
k övetkeztében a patak a hegy alatt tört magának utat. 

A hosszabbik völgy vize is csak eddig folyhat 
a föld felszínén, mig eléri azt a helyet, hol a falu, 
azaz néhány házból álló házcsoport, van; itt minden 
oldalról mészhegyek környezik s nem lévén lefolyása 
egy szikla üregbe íbly bé s három negyed órányi 
földalatti haladása után alant a Lunkányi völgy kez
detének tör elé egy nagy barlangból. 

A Ponoricsban három nagyobb barlang isme
retes, melyek közzül á legnagyobb kevéssel kisebb a 
Boli barlangnál. 

E barlangok nyilasai egy pár száz lábbal feljül 
vannak a viz jelenlegi medrénél, de minekutánna 
a barlangok is legalább részben a viznek köszönhetik 
lételöket a kréta korszakban, itt találták lefolyásukat 
a vizek s csak azon az időn innen mosták bó ma
gukat jelenlegi medrökbe. 

A Ponoricsi mészközetekben senkinek se sike
rült kövületet találni egész az 1868-ik évig. Ez év
ben Buda Ádám kapott a Fegyér nevű község felöli 
részben- egy tyúktojás nagyságú Acteonellát a mész
kőbe békövülve, melyet szíveskedett irónak átadni, 
s mely ez ideig a Ponoricsi kréta mészkő területről 
egyedüli kövület, miután a Ponor Ohábai Acteonellák 
porondköben jőnek elé s a Gosau formatiohoz tartoznak. 

Miután a Ponorics a Lunkányi pataknak leg
végső forrásterülete, .s annak a mészkő-sziklákból 
való kibontakozása után a völgyet jobbpartilag is a 
jegeczes kőzetek követik egész Bosoródig, vissza kell 
térni a mái többször emiitett diluvial háromszöghez 
s igy a Kis Oklos, Kitid, Sztrigy Ohába, Sztr.-Szk-
Györgyi völgyhez, melynek leírását a jobban tájékoz-
hatás kedviért Sztrigy-Szent Györgynél kell kezdeni. 

Sztrigy Szt.-Györgyről, mely község éppen a 
Sztrigy jobb partján fekszik, Sztrigy Ohába felé halad
va, az utóbbi község alsó végénél, balpartilag a 
patak medrében porondkövek állanak ki, azon feljül 
ugyan a patak bal partján egy két öl vastagságú 
kékes porond-mart észlelhető, mely porondróteg feljebb 
a patak mind két martján vízszintesen rétegezve 
tűnik elé. 

E réteg alatt Buda Elek kőszén darabokat ész
lelt, melyeknek feküje porondból állott. 

Sztrigy Ohábán túlhaladva feljebb a völgyben 
Kitid községe következik. 

Itt a völgyet elhagyva s a falun keresztül 
északnak tartva, a falu északi szélén a reformatum 
templomon feljül egy árok vonul fel az oldal hegyek
be, hasonlóképp északi irányban. 

Az árok szájánál mindjárt feltűnnek az ember-
főnyitől, egész öt vedres átalag nagyságúig való hó 
fejér szinü gipsz gömbök, melyek az árok medrében 
elszórtan hevernek. 

Az árkon felfelé haLdva az első jobbparti négy 
ölös martban vízszintesen rétegezve egy hüvelyktől 
egy lábnyiig való vastagságban változatosan egymásra 
rakodva tűnnek elé sötétebb és világosabb sárga 
agyagos és kékes porond-gömbök, valamint elszórtan 
szenesült fadarabok is észlelhetők. 

Feljebb haladva • s az elszórt gipsz-gömböktől 
kisérve jobbpartilag (felfelé haladva balfelől) újólag 
egy magas mart áll ki, melyen a rétegek követke
zőleg észlelhetők: 

öl. láb. 
1. Termő föld . . . . . . — „ 4 
2. Vékonyan, vízszintesen rétegezett 

agyagos sárgás szürke pala, agyag
gömböcskékkel, porond-fészkekkel 
és mészkiütéssel . . . . . 2 „ „ 

3. Összeálló porond . . . . — „ 2 1 / 2 „ 
4. Porondkő . . . ..•". . — }j U,. (J 
5. Összeálló porond . . . . — n \ „ 
6. Porondkő . . . . . . — "9 % „ 
7. Összeálló porond • ' . . . ' . — „ 2 „ 
8. Porondkő . . . . . . ' — '„ !/8 „ 
9. Összeálló porond . . . . — .„• l 1 / , 

10. Negyedtől egész hüvelyknyiig való 
vastagságban váltakozó márgás, 
kék agyagos porondos és sárga 
agyagos porondos réteg . . — „ 1 „ 

11. Összeálló porond . . . . — „ »/3',.' 
12. Porondkő — y, „ 
13. Összeálló sárgás szürkés porond — „ 1/3 „ 
14. Apró csillámos kék porond — „ XL „ 
15. Patak . . . . . . . . 2 „ — \ 

Összesen 6 öl 2 7 3 láb. 
E marttól mintegy 300 lépéssel feljebb az árok

ban a gipsz telep tűnik elé minden fedü nélkül. 
A telepnek, mely fészekszerüleg van a poron

dos rétegekbe betelepülve, átmérője a feltárt felüle
ten 40 50 lépés. 

A gipsz emberfőnyitől egész 15 vedres átala-
gig való nagyságú kissé lapos gömbökben van víz
szintesen lerakodva. 

A telep felső végénél, a felületen és a gömbök 
között is tű-alakban jegeczesedett gipsz (Fasergyps)-
rétegek észlelhetők. 

A gipsz telep felső végénél az árok kétfelé 
válik V alakra s 8-—10 öl vastagságra feltárt 
meredek martok között vonul feljebb észak-nyugot és 
észak-kelet felé. 

A martokat sokszorosan váltakozó vízszintesen 
rétegezett sárgás, szürkés és kékes, lazán összeálló 
porondrótegek alkotják, hosszúkás tojásdad, feketés 
porondgömböket zárva magukba, mely különböző élénk 
színezet ékes kinézést kölcsönöz a martoknak. 

Ezen árokból a patakhoz, melynek medrében a 
kékes porond és palás rétegek mindegyre előtűnnek, 
visszatérve s azon felfelé haladva újból a diluvialis 
háromszöghez érni, melynek Lunkányi völgye már 
leíratott. 

Most tehát a háromszög harmadik vagy is kis-
oklosi völgyét kell követni. 

Kis-Oklos felé délkeletnek egy keskeny völgy 
vonul fel, melyet követve balról (a patak folyása 
szerént jobbpartilag) az első nagyobb vízmosás 31/% 
ölnyire van feltárva, mely vízszintesen rétegezett, 
lazán összeálló, apró quarz-szemeket elszórtan tartal
mazó, finum porondrétegekből áll, melyeket vékonyan 
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rétegezett kékes és sárgás agyag rótegecskék szala-
golnak át. 

Tovább Kis-Oklos alsó végén alól egy árok hú
zódik fel délnyugotra, melynek kezdeténél kékes po
rond, kékes és sárgás agyagos rétegek állanak ki, 
feljebb ezen rétegeket megint hatalmas, lazán össze
álló finom porond rétegek fedik. 

Az árok közepe táján egy egy vedres átalag 
nagyságú, a kitidíekhez hasonló, gipszgömb talál
tatott, de miután több darabot felfedezni nem sike
rült,, azt lehet következtetni, hogy ez Kitidről került 
jelenlegi helyére. 

Feljebb a porond rétegek, melyek vízszintesen 
fekvő hüvelyknyi vastagságú porondkőrétegekkel vál
takoznak, hat ölnyi vastagságban vannak feltárva. 

Ebben az árokban Buda Ádám a porondon le
vél-lenyomatokat észlelt, melyek a porondnak csak 
laza összeállása következtében érintésre elporlódtak, 
írónak nem sikerült azokat, vagy hasonlókat észlel
hetni, hihetőleg az esők semmisítették meg. 

Ezek a porond hegységek Kis-Oklos községét 
fél körben környezik s lenyúlnak a balparton egész 
Bosoródig, hol a Lunkányi völgy jobb partján levo
nuló jegeczes. kőzetü hegységek lejtjeit fedik. 

A község felett a hegyívbe sugárszerüleg több 
árok van bemosva, melyek mind a leirt porond réte
geket tüntetik elé. 

A hegytetőn Kis-Oklos és Bosoród között, hol 
az út bélejt Koszteselre, Buda Elek Ostrea darabokat 
talált. 

Kis-Oklostól nyugoti irányban a hegyen át ha
ladva egy katlan alakú völgyületbe jutni le, melybe 
Grid községe fekszik; a völgyületet a Kis-Oklost kör
nyező hegyek nyúlványai kerítik. Itt is a község 
körül sugárszerüleg több árok van kimosva, melyek
ben hasonlóképp a porondos rétegek tűnnek elé. 

Ez a kis völgyület Eitid és Sztrigy Obiba kö
zött nyúlik bé a már ismertetett völgybe, melynek 
vize Szt.-Györgynél szakad bé a Sztrigybe. 

Sztrigy Szent Györgyről az út, a Sztr. Ohábai 
utat jobbra hagyva, Szent György Vályára vezet át 
s így a Szt.-Gy.-Vályai völgybe is, melynek vize 
azonban Szi-Györgyön alól Szacsaínál szakad, bé a 
Sztrigybe. ; . 

Szent-György-Válya alsó végén alól a Sztr. 
0hibára vezető út mellett (a patak folyását tekintve 
balpartilag) délkeletnek egy árok vonul fel, mely
nek kékes sárgás agyagrétegeiben gyöngyház fényű 
vékony törékeny héjú kis köröm nagyságú Pectuncu-
lus (tán Pectunculus anomalus = Limopsis anomala 
Eichw.) kagyló héjak találtatnak. 

Elhagyva ezt az oldalt s a falun át haladva, 
' ennek felső végénél (jobbpartilag) egy árok vonul fel 
' észak irányban a Magura-tető felé, mely kezdeténél 
i mindjárt V alakra ágazik kétfelé. 

A balra északra vonuló részben kék és sárga 
, agyag-rétegek állanak ki melyekben apró bívalvák, 
nevezetesen Cardium lenyomatok észlelhetők. 

Ezen kivül a kékes sárgás agyagban észlelhet
ni a töredékeny fűzfa (Salix fragilis) hasasabb le
veleihez hasonló alakú s nagyságú levél lenyomató-
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kat is, melyekben azonban csak a levél szélével pár
huzamosan haladó s hegyével össze érő két ér tű
nik fel. 

A lenyomatok a világosabb kékes sárga agya
gon veres rozsda-szinben tűnnek elé. 

A másik, jobbra, északkeletre vonuló árokban 
hasonlóképp kékes és sárgás agyagos porondos réte
gek tárulnak fel, a patak medrében pedig Ostrea-k 
találhatók, >.. . 

Az árok a felső vége felé, ott a hol még egyszer 
el ágazik, össze szorul s a patak színén kezdve íelfeló 
mindegy négy láb vastagságban mészkőomlékkal (Grus): 
vegyitett kékes és sárgás agyagrétegek, emberfő 
nagyságú mészkő zárványokkal tűnnek elé. 

Ezen rétegbe vannak béágyalva az Ostreak hé
jai, melyek közzül két faját különböztetünk meg. Az 
egyik Ostrea digitalina Dub. A másik lapos, sima fe
lületű faj nincs meghatározva. 

Ezeken kivül találtatott egyetlen egy más kagy
ló-töredék is tán Venus multilamella Lam? 

Az Ostreak it másod fekhelyükön vannak s a 
viz sodorta a mészomlókkal s mészkő-darabokkal 
együtt ide. 

Az Ostrea héjak közzül gyakran fordul elé több 
darab elválaszhatatlanul ragadva egymáshoz. 

Ettől az ároktól a hegyoldalon tovább haladva 
keletnek egy más árok tűnik elő, mely éppen a Ma
gura nevű hegy nyergéhez, ahoz a ponthoz irányul, 
melyen a szekér út átvezet Magura nevű faluba. 

Az árok alsó részén diluvialis lösz-martok ál
lanak ki, innen vagy 200 lépést feljebb haladva ér
dekes , települési viszonyokat észlelhetni; ugyanis egy 
fél ölnyi vastag porondos márgás rétegben szárazföl
di csigák u. m, két faj Helix, Bulimus (bidens?) s 
a Cerithium-réteg csigái u. m. Cerithium rubigmo-
sum Eichw. Cerithium pictum Bast. Paludina, ve
gyesen találtatnak betelepülve. 

A rétegek azon a helyen a következők: 
öl. láb 

1. Homokos kavicsos termőréteg. . . — l%/2 
2. Fekete agyagos porondos lösz réteg — 2 

3. Porondos szürke márgás réteg magyaró 
s tyuktojás^nagyságu mószconcretiok-
kal s a vegyesen elszórt csigahéjakkal — 3 

, 4. Kék agyag, hüvelyknyivastag sár
ga agyag-rétegekkel váltakozva s 
vízszintesen rétegezve . . . . 2 •— 

5. Patak 
\ ',.;}'"• Összesen .' . ¥öi Vaí. 

Feljebb haladva \/2-~ 1. láb vastag táblákban 
elvált vízszintesen rétegezett s összeálló poronddal 
váltakozó porondkő áll ki, mely rétegeken mintegy 
50 lépést lehet fel felé haladni s melyeket feljebb 
kékes sárgás porondos s nagyon porló, mintegy négy 
öl vastagságra feltárt agyag réteg kisér. 

Az árok felett a Magura nevű hegy nyerges 
béhofypadása húzódik ei, melyen keresztül vezet az út, 
a mint már megemlittetett, le Magura s az alább 
íekvő Lozsád községekbe. , 

Át haladván a tetőn Magura község felől az 
északra álló oldalon egy árok húzódik le Magura 

; * M Á 
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községibe, melynek bal partja 3x/2 öl vastagságra vaa 
feltárva. Ezen martban Mvelyknyitől egész lábnyiig 
való vastagságban fejér szürke porond kö rétegek vál
takoznak 1—2 láb vastagságú laza apró csillámos 
porondrétegekkel vizszintes fekvésben. 

Ez az árok Magura községen keresztül kelet 
irányban bekanyarodik Lozsádnak, egy kis patakocs-
kának alkotván a medrét. 

A falun (Magurán) alól különösöa balpartilag 
a rétegek három négy öl vastagságra vannak kitár
va, melyek hasonlóképp vizsziatesea rétegezett s vál
takozva kemény porondkőből s laza fejéresszürke po
rondból vannak alkotva s vékony sárga agyagos vo
nalokkal tarkázva. 

A porond és porondkő rétegek lejebb vízszin
tesen rétegezett három öl vastagságú apró csillámos 
kék agyagra vannak lerakodva, mely utóbbiban szá
mos Cardiumnak, Ervilia podolicanak s más kagylók
nak vékony törékeny héjai s lenyomatai észlelhetők. 

A kék porondos agyagréteg feküje kékes és 
sárgás laza porond- és poroadkŐ-rétegekből áll. 

De mivel ez a völgy már nem tartozik a Sítrigy 
mente mellékvölgyeihez, vissza kell térni a Magura 
hegy nyeregszerüleg behorpadt tetejéhez, a hol kez
detét veszi ez a völgy. 

a Magura-hegy a Vályai völgyet észak felől 
szegélyzi s 1884 bécsi láb absolut magasságra emel
kedvén ki, egy darabig ily magasságbaa kiséri kelet
ről nyugot irányba s csak a Sztrigy völgyé aez köze
ledve lankásodik meg Kő-Boldogfalvánál le lejtvén 
éppen a Sztrigy jobb partjára \ honaaa észak kelet
re egy kanyarulatot téve kiséri a Sztrigyet, más név 
alatt) egész Piskiig. 

A Magura-hegy kőzetei borsó nagyságú quarz 
szemeket záró durvább és finomabb mészkötemü po
rondkőből és porondos mészkőből valamint az utóbbinak 
túlijaiból állanak, telve külöaféle csigák és kagylók 
héjaival, darabjaival,-köbeiéivel s lenyomataival, he-
lyenkint pedig valóságos csiga-brecciák szemlélhetők. 

A már többször emiitett nyeregszerü béhorpa-
dástól a hegytetőn a Sztrigy völgye felé (azaz nyu-
gotnak) haladva egy pár száz lépést, csak sekélyen 
feltárt porondos helyre érünk, hol a föld szinót szám
talan csiga és kagyló héj boritja oly formán, mintha 
valaki kézzel szórta volna el. 

Az e helyen szedett s meghatározhatott kövü
letek következők: 

Murex subclavatus Bast. 
Buccinum baccatnm Bast, 
Cerithium rubiginosum Eichw. 

„ pictum Bast. 
Columbella scripta Bell. 
Nerita picta Fér. 
Ervilia pusilla Pb.il. 
Tapes gragaria Partsch. 
Cardium conjungens Partsch. 
Congeria triangularis Partsch? 
Venus cincta Eichw. ? továbbá 

Dr. Pávai emliti még: 
Bissoa Lachesis 
Anomia Burdigalensis. 

Cardinm obsoletum 
Paludina stagnalis 
Congeria s Mytilus fajokat. 

Az utóbbiakat iró nem találta. 
Az elősoroltak közzül nagyon nagy számban 

fordul elő a Cerithium rubiginosum; a többi csigák 
s a Cardium oonjungens ritkán, elszórtan találtataak. 
Tapes gregaria, Coageria triaagularis s Venus cincta 
csak kevés töredezett példányokban gyűjtetett. 

Tovább haladva a hegyoldalon kiálló sziklák 
tűnnek fel, hol egy vastag réteg borsó nagyságú quarz 
szemeket záró durva porondos mészkőből, vagy helye
sebben : mészkötemü durva quarz porondkőből áll, 
telve a Cerithium rubiginosum lenyomataival s töre
dezett csiga héjjal. 

Ebből a kőzetből malomköveket faragnak. 
A réteg felett szilvaszem alakú s nagyságú 

kagyló kőbeleket sűrűn tartalmazó vagy lenyomatai
kat mutató finom porondos mészkő-réteg áll ki, mely
ben még Cardium lenyomatokat s más csigák köbe
iéit is észlelhetni. 

Feljebb egy más réteget lelünk megiat borsó 
nagyságú quarz szemekkel telve a Cerithium rubigi
nosum sasköröm alakjára tekerőzött köbeiéivel, me
lyeket ha az ember kipattint a helyökről, a már meg
semmisült héjnak le-, illetőleg bényomatai tisztán 
látszanak. 

A Magurának ezen a Vályai völgy felöli olda
lán egész Kő Boldogfalváig több helyen elétünnek 
a kiálló sziklák valamint tuffjaik, s miadenütt ész-
lelhetai beonök az elősorolt csigák és kagylók lenyo
matait s köbeiéit hol elszórva hol nagyon tömötten, 
minek következtében a kőzetnek jellege s kinézése 
nagyon sokképpen változik. 

Mint már emiitve volt, ez a hegy Kő Boldog-
falvánál lejt bé a Sztrigy partjára, hol kőzetei mint 
kiálló sziklák messzire ellátszanak s kölcsönözték Bol-
dogfalvának a mellék nevét. 

Boldogfalván tul a Sztrigy partján Petrény következik. 
A falu északi végén levonuló árkocska keletre 

a községen feljül az erdő alatt három felé u. m. dél
keletnek, keletnek ós északkeletnek ágazva vonul fel 
az erdők alá. 

Mind a három ág martjai, melyek helyenként 
nyolcz öl vastagságra vannak kitárva, vizszintesen ré
tegezett agyagból, réteges porondkövekből és laza po
rond rétegekből állanak gyéren hintett Cardium le
nyomatokkal. 

Petrénytől északkeletre a hegytető alatt újból 
kiüti magát a Magurai malomkőréteg csigahéj zár
vánnyal s lenyomatokkal s ott is malomköveket fa
ragnak belőle. A rétegeket aprőszemü mészkötemü 
porondkő fedi, melyben hasonlóképp Cardium s más 
lenyomatok leledzenek. , 

Petrényen túl haladva Nagy és Kis Tóti kö
vetkeznek. Itt a már Kő Boldogfaivánál kanyarodni 
kezdett Sztrigy völgye északkeleti iránynak fordult 
s ez irányban kisérik a jobb parti hegyek is. 

A kis község között egy mély árok húzódik fel 
déli irányban, melynek martja következő rétegeket 
tüntet elé: 

-% 
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ól. láb. 
1. Termő fold ..;.. . , '," — „ 1 „ 
2. Fél hüvelyknyi lemezekben csak* 

nem vizszintesen rétegezett sár
gás és kékes porondos agyag 
elszórtan Cerithium pictum, 
Cerithium rubiginosum ós Car-
diumokkal . . . . . . 1 „ — „ 

3. Laza, sárga agyagos porond — „ 3/2 „ 
4. Negyed egész félhüvelyknyi fejér-

szürke porond váltakozva egy hü
velyknyi vastag sárga poronddal „ 1/2 „ 

5. Sárgás agyagos porond . — „ l/k „ 
6. Fejér szürke porond . . . — „' /B „ 
7. Sárgás agyagos porond . . — „ % „ 
8. Fejér szürke porond . . . — „Via » 
9. Agyagos sárgás porond.. . —- „ 1 „ 

10. Kékes és sárgás porondos agyag 
elszórtan Cerithium pictum, 

Cerithium rubiginosum, Car-
dium és egy kis lencse nagy
ságú P l a n o r b i s s a l . — „ 3 „ 

11. Sötét kékes piszkos sárgás agya
gos porond sok Cerithium pic
tum, Cerithium rubiginosum, 
ritkán Cerithium Duboisi, Horn. 
és Murex subclavatussal . — „ V/% „ 

12. Kék pala ritkán Cardiummal 2l/2 „ — „ 
13. Porondkő . . . . . . — „ l1/^ „ 
14. Patak 
Kis Tótin tul Piski következik mint a Sztrigy 

mentének utolsó jobb parti községe, s végső házai 
már a Maros terére rúgnak 

A hegyoldal is, mely Kis Tótitől Piski felett 
húzódik el, a Maros terébe ér és a bal partján vo
nul fel Szászváros felé Tormásnál tárván fel újból kö
vületekben dús rétegeit. 

Itt véget érvén a felvett terület jobb parti ré
sze, hátra van még ezen parti tér ismertetése. 

Mint már emlitve volt, a Sztrigy terén két fe
löl 1—3 ölnyi magasságra emelkedett Terrász*) szem
lélhető. 

Ezeket a terrászokat a diluvialis korszak üledé
kei alkotják, melyek helyenként kavicsos kömpölyök-
ből, helyenként pedig finom porondos agyagos termé
keny lösz rétegekből állanak. 

A jobbparti diluvialis terrász Kovrágyon feljül 
kezdődik s ezen község és Ganczága alatt kanyarog
va vonul le éppen 0 Brettye felibe. 

Az utóbb nevezett község felső végének utolsó 
házain tül a falu végen levő malomtól egy pár száz 
lépésre az emiitett terrászból a Szt. Gy. Vályai s Pet
rányi már leirt malomkő réteghez hasonló durva sze
mű porondkő rétegek állanak ki, finom szemű po
rondkő réteggel váltakozva, 

A durva szemű porondkő Pectunculus pilosus 
nagyságú Pectunculus kőbeleket; s Ostrea kagylóhéj 
darabokat zár magában. 

*) Terrász = terrasse.. Véleményem szerint az ország
szerte ismeretes „ponk" éppen azt fejezné ki, a mit irónk 
ért a „terrász" alatt. Szerk. 

^ • 

A rétegek vizszintesen feküsznek. 
0 Brettyétől, melyet egész hosszába szegélyez, 

a terrász Baczalárhoz húzódik s ezt a falut is sze
gélyezve Sztr. Szt. Györgyhöz vonul a Sztrigy partjá
ra, onnan pedig Sztr. Szacsalig mind a Sztrigy part
ját kiséri. 

Sztr. Szt. György és Sztr. Szacsal között a terrászt 
apró bó-évődések illetőleg vizmosások borozdálják. Egy 
ily kimosódásban 1870-ben Buda Elek és Buda Ádám 
Mammuth fogakat leltek, ennek következtében ásatni 
kezdtek s egy Mammuth,- (Elephas primigenius Blu-
menbach.) agyat, sok zápfogat, még több csigolyát, 
lábszárakat s több más csontdarabokat találtak, hi
hetőleg nem egy állatnak maradványa van oda béta-
padva. 

Sajnos azonban hogy a csontok nagyon mállékony 
állapotban voltak s igy csak a zápfogakat szedhet
ték ki épebb állapotban. 

Az itt lelt csontok a Buda Elek, Buda Ádám 
és iró gyűjteményében vannak 

Nagyobb mérvű ásatások hihetőleg több cson
tot hoznának napvilágra. 

A rétegek a mammuth lelhelyán következők.-
öi. láb. 

1. Termő föld . , . . . . . — „ 1 „ 
2. Gyermekfő s ökölnagységu ka

vicsos réteg . . . . l1/ , „ — „ , 
3. Laza porondos réteg a mammuth 

csontok lelhelye . . . 21/2 „ — „ 
4. Fél hüvelyk vastagságban víz

szintesen rétegezett kékes és 
sárgás agyagos porond sok ép 
állapotban levő Planorbis ós 
Limnaea héjjal . . . . — „ $ i/% „ 

5. Árok feneke . ^_™____________ 
Összesen 4 öl 37a láb-

Szacsalon tul a terrász Kő Boldogfalváig kiséri 
a Sztrigy partját s ott, mivel a Sztrigy a hegyek 
tövét mossa, végét éri. 

A diluvialis lösz rétegek bénatolnak a mellékvöl
gyekbe is ós sok helyen borítják a hegyoldalakat 
termékenységet kölcsönözvén az azokon levő szán
tóknak. 

'A terrász és Sztr.gy folyó közötti keskeny tért 
részben diluvialis részben áradmányi üledékek bo
rítják. 

B.) Balparti terület. 
A jobbparti jegeczes kőzetek egy negyed mért

föld szélességben átnyúlnak karszerüleg a.bal partra 
is, kiválóan azok alkotván a szorost szegélyző hegyeket ; 
de itt legfeljebb csak 1500 lábra emelkednek ki. 

A szoros kezdeténél zagyla észlelhető, mely a 
szoros vége felé csillámpalába menyen át. 

A rétegek 50—70 foknyi emelkedést mutatnak 
észak felé. 

Végénél a szorosnak gránit alakú zagyla szik-
latömzs áll ki, melyben az alkotó részek u. m, 
quarz, földpat a szokottnál nagyobb nagyságban van
nak kiválva s a csillám galambtojás nagyságú fész
kekben s e mellett elszórtan is észlelhető. 

. ____!*! Á 
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Ebben a negyed mértföldnyi hegysorban három 
haránt völgyecske van bé mélyedve, minek következ
tében a szorosból tekintve négy domború kup képé
ben tűnik fel a szegéiyző hegysor, melyeknek else
jét az úgynevezett Orlyai várrom, helyesebben: a Vár
aljai őrtorony romja, koronázza. 

A szorosból a hegyek nyugot irányban húzódnak 
válaszfalat alkatva Hátszegvidéke s a Sztrigymente 
között. 

Hátszeg irányában az ifjabb harmadkori képle
tek veszik át az uralmat, melyeknek vastag rétegei 

. alatt a már többször emiitett Sebes és Czibín vizei 
hatalmas hegycsoportjának eme jegeczes kőzetü vég-
kinyulványa elenyészik, s alkotják azt a hegyes völ
gyes hegycsoportozatot, mely keletre a Sztrigy, nyu
gotra a Cserna völgyét szegélyzi. 

A szoros végénél a tér egyszerre nyugotra 
bóöblösödik s az első mellékvölgy a hátszegi hegy 
talapjánál vonul fel nyugotra és Szlivucznak nevez
tetik. 

Eleinte szűk patakmedret képez s csak később 
vagyis feljebb tágul ki mint völgy. 

Felhaladva a patakon s tul haladva a Plopi 
szőlők irányán bal partilag áll ki először egy hét ölös 
mart, mely magyaré dió és emberfő nagyságú kavi
csot záró agyagos ós csaknem vizszintes rétegekből 
áll, elszórtan tiz vedres átalag nagyságú s kisebb 
quarz, zagyla s porondkö szikla darabokat is tartal
mazván. 

Tovább haladva, a patak porondos kavicsos med
rében zagyla, sűrűbben porondkö szikla darabok he
vernek. 

A leirt első marttól mintegy 700 lépésnyire 
hasonlóképp balpartilag porondos sziklák állanak ki 
melyek nagyon mállókonyok s melyekben apró kagy
lók zárvák. 

Egyik szikla darabban egy körömnagyságü Pec-
ten darab is észleltetett. 

Feljebb négy száz lépéssel a patak medrében kék 
pala jön napszinre. 

Ezen a helyen jobbpartilag egy, balpartilag két 
függőleges mart áll ki, melyeknek vízszintesen réte
gezett mállékony porondkőrótegei a kék agyagra van • 
nak települve. 

A három part közzül a bal parti második vagy 
is azon soron a negyedik a legmagasabb s a patak 
medre felett mintegy 13 ölre emelkedik ki, követ
kező rétegeket tüntetvén elé: 

öl. láb. 
1. Termő föld . . . . . . — „ 1 „ 
2. Réteges porondkö . - . . . 3 „ — „ 
3. Egy hüvelyknyitói egy lábnyi 

vastagságig viaszintes rétegek
ben váltakozó sárgás agyagos 
ós kékes porond rétegek . 3 „ —„ 

4. Félig begyepesedett, kavicstól 
ellepett omladék, mely e sze
rént nem az eredeti rétegekot 
tünteti elé, menedékesen . 7 „ — „ 

5. Patak medre 
A kék agyag előtünésénól, tehát alább, mint 

a szemben levő három mart, egy árok vonni fel dél-

:2 <»-

nek, melynek jobb partján hasonlóképp mállékony 
agyag kötemü apróbb ós durvább szemű porondkö 
áll ki két helyen vízszintesen rétegezve, Ostreá s Li
ma ? töredékkel. 

Ezek a porondkövek az eső behatása következ
tében agyagos poronddá mállanak. ,, ; 

Vissza térve a patak medrébe a hármas mari
hoz, a negyedik balparti martnál feljebb harmincz lé
péssel balpartilag egy más, sorrendben ötödik, mart 
áll ki, mely következő rétegeket tartalmaz: 

öl. láb. 
1. Termő föld . . . . . — „ 1 „ 
2. A Magurai malomkövekhez s az 

0 Brettyei áiluvialis terrászból 
kiálló nagyszemü porondkőhöz 
hasonló mészkötemü, ugyan
csak nagyszemü porondkö, 
melynek feküje eresz formá
ra egy ölnyire nyúlik ki fölibe 2 „ — „ 

3. Hüvelyknyi tői lábnyiig való vas
tagságú sárgás agyagos, kékes 

,." ós szürkés összeálló porond s' 
fél' láb vastagságú porondkö 
vízszintesen váltakozva . . 4 „ — „ 

4.1—2 hüvelyknyi sárgás ós 1 — 1 % 
lábnyi vastagságú kékes laza 
porondos vízszintesen váltako
zó rétegek, ritkán, Ostrea Coch- . 
lear Poll. zárvány nyal . . 5 „ — „ 

5. Kék pala . . , . . . . — „ 1 „ 
Húsz lépéssel tovább, megfelelő magasságban, 

ezen mart 2-ik számú durva porondkőrótege tűnik 
elé, melyben Pectunculus pilosus nagyságú Pectun-
culus és égy kis tyúktojás nagyságú csiga (tán Buc-
cinum) köbeiéi s Lima ? lenyomatai találtattak. 

Ezen feljül tovább is észlelhetni az elősorolt 
rétegeket a pataknak mindkét partján, mig végül a 
szűk patakmeder az Alsó-Szil vason alóli kis völgy
be szélesedik ki hol a patak jobb partján még egy
szer észlelhetők mint egy tiz öl vastagságban a vál
takozó sárgás agyagos ós kékes, lazán összeálló po
rond és porondkö-rétegek, melyek a patak medrében 
feltűnő kék agyagon feküsznek, s agyagos porondos 
málladékképpen omlanak a patakba. 

A Szlivuez patakának a Sztrigy terébe való be
szakadásától a hegy oldalakon a völgygyei párhu
zamosan északnak tartva Mácsó községe mellett pár
huzamos kis árok vonul fel keletről délnyugotnak. 

Az első árok martja 12 ölre van feltárva; a 
martot vízszintesen rétegezett laza szürkés-fejér apró 
kavicsos porond, sárga agyagrétegekkel s fészkek
kel tarkázva alkotja. 

Az elsővel párhuzamosan haladó második árok J 
martja 16 ölnyi vastagságban tárul fel s hasonlóképp 
szürkés fejér laza porondból van alkotva, melyben 
sárga agyagos erek mintegy 45 foknyi dűlóssel vo
nulnak keresztül egész lábnyi vastagságig. 

Az árok első balparti (felfelé haladva jobbra) 
mellókárkocskájának hasonlóképp balpartján 5 lábnyi 
vastagságú lösz-réteg észlelhető, melynek két és fél 
lábnyi vastagságú alsó rétege kékes porondos agyag- f 
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ból s kékes agyagos porondból áll, melyben apró 
Pianorbisokat és Limneákat találni. 

Feljebb haladva a fő árokban, a martján ké
kes porond, kékes porondos agyag és sárga agyagos 
rétegekkel váltakozó szürke porondos rétegek mész-
eoncretiokkal állanak ki három öl vastagságban. 

Az árok felső végét, az alsó' végénél észlelthez 
hasonló szürkés-fejér porond alkotja, itt már vízszin
tesen fekvő agyagos és kavicsos rétegekkel, tiz öl 
vastagságban feltárva. 

Ezeken az árkokon tul egy katlanszerü völgyü-
let mélyed bé a hegyoldalba; ezen völgyületbe fek
szik Mácsó. 

A falun félj ül két1* árok húzódik fel V formá
ra nyugotnak, melyeket magas meredek martok fog
nak bé. 

A legmélyebb pontnál a mart mintegy 16 öl
nyi vastagságban van feltárva. 

A rétegek kékes laza vízszintesen lerakodott 
porondból állanak, mely legnagyobb részben vasrozsda 
által veresre van festve s kék, apró csillámos homok
ra lerakodva, mely az árok fenekén, illetőleg a patak 
medrében egy lábnyi vastagságban észlelhető. 

A falu északi szélén egy másik mély árok hú
zódik fel délnyugot irányban, melynek 10—12 öl 
magas falai megint vízszintesen rétegezett kékes és 
fejér szürke, lazán összeálló porondból állanak, he-
lyenkint vasrozsda által veresre festve. 

Az árok fenekén itt is az apró csillámos kék 
homok észlelhető, a mart felső részén pedig a termő 
föld alatt mintegy ölnyire, több helyen vízszintesen 
rétegezett dió és tojás nagyságú márga concretiokból 
alakult vonalok mutatkoznak. 

; Mácsótól a Eussi határon keresztül haladva a 
Nagy-Oklosi völgyet éri az ember. 

Ez a szűk völgyület nyugotról keletnek vonul 
bé a Sztrigy völgyébe s közepén alól fekszik Nagy-
Oklos. 

A völgyület bal partján lankáson emelkedik ki 
a völgyet szegélyző, délre néző, szántóknak használt 
hegy oldal, melyen a falu felettLszőlők tetejénél víz
szintesen fekvő s ugyan ily irányban repedezett po-
rondkő- és márgarétegek állanak ki s újból előtűn
nek a hegy másik oldalán Alsó-Nádasd felől egy 
árokban. 

Ezektől a porondos és márgás rétegektől délre, a 
hegy oldalon, fejér szinü kavicsos és márgás foltok 
észlelhetők. A foltokon s a körüli szántókon is, Ost-
rea Cochlear Toll. kagylói találtatnak elszórtan. 

A hol ezen hegyoldal lenyúlik a Sztrigy teré
re, Alsó-Nádasd felé, még két árkot látunk, melyek 
kösízül a felsőbben újólag Ostrea kagyló töredékek 
fordulnak elé. 

Tovább haladva a Felső és Alsó Szil vasi völgy 
következik, mely a nagy Oklosi völgygyei párhuza
mos irányban húzódik le a Sztrigy terére. 

A völgy alsó végénél fekszik Alsó-Nádasd, mely
nek felső végétől' a jobb parti hegy oldalon déli irány
ban egy mély árok húzódik fel s feltárt martján kö-
vetkezőlog észlelhetők a rétegek. 

• % 

öl. láb. 
m „ 1. Termő föld . . . . . . . — 

2. Kékes szürke laza porond sárga 
agyag vegyülettel . '.'• 1 „ — „ 

3. Kékes szürke laza porond . 5 „ — „ 
4. Kék porond . . . . . . — „ 3 „ 
5. Víz folyása. 
A 2. 3. és 4 számú rétegekben nagyon elszór

tan Ostrea Cochlear Poll. található. 
Feljebb az árokban vízszintesen fekvő rétege

zett porondkő áll ki, hat láb vastagságban melynek 
födüjét réteges kemény márga teszi 21/i lábnyi vas
tagságban. 

Ezen rétegek tűnnek elé Nagy-Qklos felől is. 
Az utóbb nevezett község felső végénél egy árok 

vonul fel déinyugotra. 
A falu felett mindjárt, hol jelenben egy kis 

nyirerdőcskét látni az árok, martja balpartilag követ
kező rétegeket tüntet elé: 

öl. láb 
1. Termő föld , . . . . . — „ 1/2 „ 
2. Fejér szürke elmorzsálható fi

nom homok . . . . . 1 „ — „ 
3. Fejér szürke márga, rozsda szi

nü agyagos foltokkal . . •—• „ 4 „ 
4. Szürkés és sárgás, homokos már

gás porlékony agyag . . — „ 4 „ 
5. Patak. ; 

/ Feljebb az árokban félhüvelyknyi rétegekben 
elváló fejér szürke márga és kékes szürke agyagos 
törékeny homokkőrétogek állanak ki. 

Az árok felső végénél a falunak e részén végső 
szilvás kertjei alatt még mintegy két ölnyire feltart 
mart van következő rétegekkel. 

öl. láb. 
1. Termő föld . . . . . . — „ 1 „ 
2. Fejér szürke apró csillámos, agya

gos mállékony homokkő 50 , 
lábnyi elhajlással nyugotnak — „ 1 „ 

, 3. Kissé sárgás szürke kékes fe
kete és rozsda szinü foltos, zsí
ros tapintatu agyag . . — „ 1 „ 

4. A második szám alattihoz ha-. ' : • 
sonló homokkő . . . . — „ 1 „ 

5. Fejéres szürke, kékes foltokkal 
tarkázott, különösen kissé ned
ves állapotban a szappanhoz 
hasonló zsíros tapintatu agyag 
x/a—4 hüvelyknyi porondos 
sárga agyag rétegekkel vál

takozva, dólnyugotnak lejtve 
40 foknyit 1 „ 3 „ 

6. Patak 
A kis nyír erdőnél a főárokból délkeletre egy 

rövid mellékárok ágazik ki ; ennek a végénél porond-
kő rétegeket látunk a martból az árokba omladozva. 

A porondkőben apró Pectenek és Ostreák kü
lönösen pedig töredékek vannak elszórva. 

A porondkő rétegeket agyagos márgás ésmész-
concretios réteg fedi, mely egy lábnyi vastagságú 
termő föld alatt fekszik. 

®hx_ -dí 



y-
-«> 114 <>c-

E kis mellék árkon kivül, még néhány rövid 
mellék árkot és béomladásokat, sülyedéseket látni a 
fó'árok körül, melyeknek martjain a fejéres szürke, 
lazán összeálló homokrétegek észleltetők. 

E kis mellék árkokból és martokból homok és 
porondköveket ástak ki, melyek csomókba gyűjtve 
találtattak. 

A porondkő némely darabjainak elmállott fe
lületén Foraminiferikat láthatni, melyeknek legnagyobb 
részét Dr. Pávai V. Elek szives meghatározása sze
rént Hsterostegina costata d' Örb teszi;—azonkí
vül a Bryozoa családból Eschara, Membranipora és 
Cellepora nemekre is reáismert Dr. Pávai a hozzá 
küldött kőzet példányokban. 

A völgy felső végénél van Felső Nádasd. 
A Nádasd völgyön át haladva az azt bal-

oldalilag szegélyző hegy oldalán és mindjárt a hegy
talapból egy árok húzódik fel nyugotnak, melynek 
martjai mélyen fel vannak tárva 

A balparti felől feltárt legalsó marton a réte
gek következendőleg állanak ki; . 

öl. láb. 
1. Termő föld . . . '. . — „ 1 „ 
2. Lazán összeálló csillámos, elszórt 

apró kavics szemekkel vegyi
tett finom fejér porond . . 2 „ 3 „ 

3. Váltakozó sárga és kékes agya
gos porond, közben vízszinte
sen fekvő márgás ós palás vé
kony rétegekkel . . . 1 „ — „ 

4. Patak 
Feljebb az árok mind két martján, hasonló fe

jér porondos rétegek állanak ki, helyenként négy öl 
vastagságra, azzal a csekély változással hogy helyen
ként dió és ököl nagyságú kavics is vegyül a po
rond közzé. 

A árok mellett vonul fel kanyarogva a Zeyk-
falváról Vajda-Hunyadra vezető szekérút, mely he
lyenként néhány lábnyira bé van metszve a hegybe. 
A, bémetszeteknól is mindenütt hasonló fejéres poron
dos rétegek tűnnek elé. 

Innen a hegyek Batiz felett vonulnak tovább 
északnak, mely község felett az erdőben kis vizmo-
mosásban kagylólenyomatok találtatnak; azonban a 
Bujturi tengeri réteg ezen az oldalon és határon nincs 
feltárva s tévedésen^ alapszik Hauer Geologie Sieben-
bürgens czimü munkájának 243-ik lapján az az állí
tás, hogy a Bujtúriakhoz hasonló kövületeket Batizon 
is leltek volna. 

A tévedést nagyon könnyen megmagyarázhatni. 
Batiz határos Bujturral s az előbbinek határa azon hegy
tetőig ér fel, melynek nyugoti oldalában, a tetőtől 
egy puska lövésnyire, a kövületekben gazdag Bujturi 
árok van. 

A ki Gr. Lázár Kálmánnak a kérdéses kövülete
ket szolgáltatta, hihetőleg tévedésből lelhelyökül a 
Bujturi erdő helyett a Batizi erdőt mondta, s Neu 
geboren ur, ki a Gr. Lázár hibáson Batiznak keresz
telt kövületeit meghatározta, nagyon helyesen jegyez
te meg, hogy azok szinökre s megtartási állapotukra 
nézve tökélyesen egyeznek a Bujturi kövületekkel. 

Azonban feltehetni, hogy a Bujturi kövületes 
réteg benyúlik a Batizi határra is, de ez idő sze
rint fedve van más rétegekkel, s mig valaha feltárul
na, szükséges helyreigazítani a tévedést, annyival in
kább, minthogy az érdekelt hely leírásunk tárgyai 
közzé tartozik. 

A Bujturi kövületes árokból levonuló patak Ba
tiz és Bácsi között átfoly a Sztrigy terén, követke
zőleg az is a Sztrigy mente folyamvidékéhez tartozik 
de leírását itt mellőzhetni, mivel már sok helyt van 
ismertetve, s a mi főnevezetessége t. i. több száz 
fajra menő kövületei is, névszerint elésorolva. Ennél 
fogva ismétlése felesleges. 

Batizon tul a balparti "hegyek is bélejtenek a 
Maros terére. 

A balparti diluvialis terrász a Váraljai szoros 
szájánál kezdődik s M.-Brettye, Kuss, Zeykíalva, Ba
tiz, Bácsi és Tompa felett kihúzódik a Maros terére. 

A. diluvialis rétegek ezen az oldalon is, mint 
már Mácsónál ki vala mutatva, felvonulnak a hegy
oldalokra s behatolnak a mellékvölgyekbe, üledé
keikkel borítván keskeny tereiket. 

A Mácsónál lejövő patak medrében éppen a fe
libe épített vasúti hidnál a lösz-réteg alatt ököl nagy
ságú kavicsos rétegek feküsznek. 

Russ községében pedig egy kút ásása alkalmá
val kékes porond rétegre akadtak, melyben Ostrea 
héjat találtak. 

Feljebb Kalánnál a Magura hegy kőzetei taff-
jai egy nagy tömzsben emelkednek ki a földből s 
ebbe a sziklába van a római korbeli meleg fürdő 
medre mesterségesen bévájva. Most azonban az itt 
felbugyogó meleg források eldeszkázott medenczékbe 
vannak fogva. 

A diluvialis terrász és Sztrigy folyó közötti kes
keny teret ezen a parton is diluvialis és áradmányi 
üledékek fedik, 

Figyelembe véve a leírtakat, azt a következte
tést vonhatni belőlök, hogy a Sztrigy mente s mel
lék völgyei hegyeit, kivéve a Bucsum, Balomir, Kov-
rágy, Ganezága, Jó-Valcsel s Bosoród községek által 
határolt s Váraljánál karszerüleg keskenyen nyugotra 
benyúló jegeczes kőzetü hegyeket, ugy a Ponoricsi 
üxótamész hegyterületet, az ifiabb harmadkori kor
szak sós, félig sós és édesvízi szintjei alkotják. 

A tengeri szinthez számithatni a bujturi árok-
beli ismeretes rétegeken kivűl, mind azon kékes ós 
részenként sárgás agyagos és porondos rétegeket, 
melyekben az Ostrea Cochlear Poll. héjai találtatnak, 
melyek a kövületekkel együtt jobb partilag Jó Val-
cselnél, balpartüag a Szlivucz patakán, N.-Oklosnál 
és Alsó-Nádasdnál észlelhetni. 

A Magurai hegycsoport rétegeit osztályozni ne
héz. Ezekben a sós, félig sós és édes vízi kövületek 
gazdagon s vegyesen fordulnak elé, mi azt bizonyítja, 
hogy az Erdélyi medencze megszakadozva közleke
dett az őt környező tengerekkel, e szerint sós és félig 
sós vizi állatoknak váltakozva szolgáltatván alkalmat 
a megélhetésökre. Kövülesedhető részeiket aztán a vizá-
rak össze vegyitették, vagy egymás felibe telepitették 
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A Magurai csigahéjakban s lenyomatokban gaz
dag, durva szemű kőzetek az egykori tenger kemé
nyebb áramlásáról tanúskodnak. 

A temérdek porond-rétegeket, melyek mind két 
partilag oly terjedelmesen tűnnek fel, a Cerithiumré-
teg szintjéhez számithatni. 

Őskorban az Erdélyi medeneze hihetőleg a 
Vaskapun áfe is közlekedett a magyarországi sik ten
gerrel, de az özönvizi korszakban a Hátszegvidékáre 
beszorult vizek a Váralyai szoroson át törtek maguk
nak utat, árjokkal elfoglalván az egész Sztrigy terét, 
melynek diluvialis terrásszai közzé vájták bó később 
— vizeik apadásával, — a medröket. 

Yégtére aztán, a negyed korszakban, ebbe a 
keskenyebb térbe mosta bó ágyát a Sztrigy folyó. 

III. 
IX & vény t a n i le í rása . . 

Mint az előbbeni földtani leírásból is kitetsz-
hetik, a Sztrigy mente virányát két tenyészvonalba 
osztályozhatni. 

Az első tenyész vonal a hazánkbeli legalsó te-
nyészőv, mely magába foglalja a tereket, dombokat 
s a magasabb hegyeknek az alsóbb részét, a meddig 
a cser-erdők borítják, melyek körül-belől 2000 láb 
magasságig húzódnak fel. Ezen feljül a második, a 
bükktenyészvonal kezdődik, melynek azonban csak 
fele részét, vagyis közepét érik el a Sztrigy menti 
magasabb hegyek, mivel 3000 lábnál csak kevéssel 
magasabbak, 

~ A Sztrigy-menti alsó tenyészvonal különbféle 
nemű s alakzatú talajt nyújt a növényzetnek. 

Porondos kavicsos helyek a Sztrigy partjain, 
porondos száraz és nedves rétek, tiszta források által 
alkotott kisebb tavak s iszapos mocsárok, köves, so
vány; kötött ós laza, vizet átbocsátó kövér szántók, 
apró fűzesek és szálas berkek váltakoznak a téren 
egymással. 

A hegyoldalakat kopár legelők, kaszálók, szőlők, 
cziheres és szálas erdők borítják. 

Vannak továbbá jegeczes és meszes kőzetü 
sziklás helyek. 

A második tenyész-övet, jegeczes kőzetü és 
meszes talajon, terjedelmes bükk erdőségek fedik fel-< 
váltva kaszálókkal és legelőkkel. 

Ezen a tenyész vonalon már nagyobbszerü szikla
csoportok állanak ki mind a két féle kőzetből. 

Ezek a viszonyok tehát azt engednék követ
keztetni, hogy a Sztrigy mentén a növény tenyészet 
igen gazdag s változatos. 

A következtetés azonban csak részben valósul. 
Mert itt is, mint Erdélynek bármely résziben, 

miután Erdély viránya a fajokban nagyon gazdag, 
sok fajú növény terem ugyan, de daczára e fajgaz
dagságnak az itteni virány nagyon közönséges s 
csaknem merőben hiányzanak azok az érdekes növé
nyek, melyek Erdély virányát oly érdekesen jellegzik 
s teszik feltűnővé egész Európa előtt. 

Ezek szerint a Sztrigy mente flórája az Erdé
lyi füvósz előtt nem dicsekedhetik valami nagy 
érdekkel. 

Az eddig észlelt fajok az alább elésöroltak, 
megjegyeztetvén, hogy a nevök után jegyzett közsé
gek csak azért emiittettek meg, mivel a növények 
azoknak a határain szedettek, vagy jegyeztettek, azon
ban más községeknek határain is eléjőnek vagy jö
hetnek, melyeknek földtani viszonyai az egyes növény
fajok táplálkozási igényeinek eleget tehetnek. 

I. Kétmaglevélkések. Dicotyledones. 
1. Szironták félék. Ranuneulaceae . 

1. Clemátis integrifolia L. O-Brettye. A falu feletti 
füvésdombokon. Jun. 

2. •„ recta L. Russ, M. Brettye. Szőlők körül 
erdőkben. Jun. Jul. 

3. „ Vitaiba L. Russ, Jo Valcsel. A szőlők 
körüli kerítéseknél. Jön. Aug. 

4. Thalictrum aquilegifolium L. Ponorics. Füves 
helyeken. Máj. Jun. 

5. „ minus L. Russ. Füves helyeken a sző
lőknél és száraz réteken, a Sztrigy 

mellett. Jun, Jul. 
tx „ angustifoliiun L. Baczalár. Réteken. 

Jul. Aug. 
7. Hepatica nobilis Mrch. Ganczága, Batiz, Felső 

Nádasd. Erdőkben. Márc. Apr. 
8. Pulsatilla pratensis Mill. Batiz. Erdők szélein. Ap. 
9. Anemone nemorosa L. Ganczága, Ponorics, Ba

tiz, Bácsi. Erdőkben. Apr. Máj. 
10. „ ranunculoides L. Hátszeg, Batiz, Bácsi. 

Erdőkben. Apr. Máj. 
11. Adonis aestivalis L. Russ, Zeykfalva. Vetések 

között. Máj. Jul. 
12. „ vernalis L. Alsó-Nádasd, Zeykfalva. Fü

ves dombokon, legelőkön. Apr. 
13. Ficaria ranunculoides Roth. Hátszeg, Ganczága. 

Nedves erdős helyeken. Apr. Máj. 
14. „ calthaefolia Rchb. Russ, Bácsi. Kertek

ben füves helyeken, réteken, Márc. Apr. 
15. Batrachium heterophyllum Fr. O-Brettye, Sztr. 

Plop. Tócsákban. Máj. Jul. 
16. Ranunculus Flammula L. Baczalár, Kriseny. 

Vizes réteken. 'Máj. Jun. 
17. „ Lingua L. O-Brettye. Tavakban. Jun. 
18. „ aurieomus L. Hátszeg, Batiz. Erdők

ben Apr. Máj. 
19. „ acris L. O-Brettye. Réteken. Máj. Jun. 
20. „ repens. L. Hátszeg. O-Brettye. Nedves 

réteken, füves helyeken. Máj. Jun. 
21. „ bulbosus L. O-Brettye. Réteken. Máj. Ju. 
22. „ pseudoöulbosus Schur. Russ. Füves he

lyeken, tócsák körül a szántó
földeken. Máj. Jun. 

23. „ sceleratus L. O-Brettye, Baczalár, Ka-
Ián. Tócsákban. Máj. Jun. 

24. „ arvensis L. Alsó Nádasd. Búzák között. 
Máj. Jun. 

25. Caltha palustris L. O-Brettye. Vizes füves he
lyeken, forrásoknál. Apr. Máj. 

26. Helleborus purpurascens W. K. Ponorics. Fü
ves erdőszóleken. Apr. Máj. 
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27. Isopyrum thalic troides L. Hátszeg, Ganczága, 
Batiz Erdőkben, Apr. 

28. Nigella arvensis L. Euss. Vetések között. Jul. 
Aug. 

29. Delphinium Consolidia L. Euss. Zeykfalva. 
Szántóföldeken Jun. Aug. 

30. Actaea spicaa L. Ponorics. Mészsziklákon. Máj 
2. Berberis-félék. Berber idea. 

31. Berber is vulgáris L. Kertekben ültetve. 
3. Mák-félék. Papaver.aceae. 

32. Papaver Ehoeas L. O-Brettye, Euss, Batiz. Szán
tókon réteken. Máj. Jul. 

33. „ dubium L. cum. Var. B albiflorum. 
, Euss, Alsó Nádasd. Szántóföldek szé

lein, szőlőkben, miveletlen helyeken. 
Máj. Jun. 

34. „ ! somniferum L. Kertekben mivelve. 
35. Glaucium cornieulatum Cárt. > Szt Gy. Válya. 

Dombos szántókon, szőlőkben 
Jun. Jul. 

36. Chelidonium május. L. O-Brettye, Euss. Udvaro
kon, kertekben, kerítések mellett. 

Máj. Aug. 
4. Füs t i ke-félék. Fumar i aceae . 

37. Corydalis cava Schweigg et Koert. Ganczága, 
Ponorics. Erdőkben. Apr. Máj. 

38. '•„ Solida Smith Ganczága. Ponorics. Er
dőkben. Apr. Máj. 

39. Fumaria Vaillantii Lois. O-Brettye, Euss. Veté
sek között. Máj. Jul. 

5. Keresz tesek . C r u c i f e r a e. 
40. Kasturtium austriacum Cranz. O-Brettye. Béte-

ken. Jun. Jul. 
41. ' „ sylvestreE. Brown. O-Brettye. Vizes ré

teken. Jun. Jul. 
42. „ pyrenaicum E. Brown. O-Brettye. Po-

rondos helyeken a Sztrigy partján. 
Máj. Jun. 

43. Barbarea vulgáris E Brown. Szt. Gy. Válya. 
Szántókon. Máj. Jun. 

44. Turritis glabra L. Euss. Beteken. Máj.. Jul. 
45. Arabis arenosa Scop. Hátszeg, Ganczága, Lun-

kány, Mácsó. Erdőkben, porondos 
helyeken. Máj. Jul. 

46. Cardamine impatiens L. Hátszeg, Ganczága. Er
dőkben. Máj. Jun. 

47. „ sylvatica Link. Ponorics. .Erdőkben. 
Máj. Jun. 

48. „ pfatensis L. Ponorics. Beteken. Máj. Jun. 
49. „ amara L. Ponorics. Füves helyeken 

forrásoknál. Máj. Jun. 
50. Dentaria bulbiferaL. Ponorics. Erdőkben.Máj. Ju. 
51., Hesperis runcinata W. K. Szt. Gy. Válya. Füves, 

dombos helyeken. Máj. Jun. 
52. Sisymbrium officináié Scop. Euss. Miveletlen 

füves helyeken Jun. Jul. 
53. „ Loeselii L. Euss. Utak mellett, sánczo-

kon Jun. Jul. 

54. Sisymbrium Sophia L. Euss. Miveletlen helyeken, 
«ánczokon. Máj. Jun. 

55. „ Alliaria Scop. O-Brettye. Berkekben. 
Apr. Máj. 

56. „ Thalianum L. Bácsi. Szántóföldökön. 
Apr- Máj. 

57. Erysimum odoratum Ehr. AlsŐ-Nádasd. Dombo
kon. Máj.' Jul. 

58. „ repandum L. Szt. Gy. Válya. Szántó
kon. Máj. Jun. 

59. „< canescens Eoth. Szt. Gy. Válya. Dom
bokon. Jun. Jul. 

60. „ orientale E. Brown. O-Brettye. Szántó
kon. Máj. Jun. ; 

61. Brassica oleracea L. Mivelve. 
62. „ Eapa L. Mivelve. 
63. „ Napus, L. Mivelve. 
64. „ nigra Koch Kalán, Batiz. Az országút 

szélén. Jul. 
65. Sinapis arvensis L. Euss. Szántókon. Máj. Aug. 
66. „ orientális Murr. Euss. Szántókon. Máj. 

Aug. 
67. Alyssum saxatile L. Ponorics. Mészsziklákon 

Máj. Jun. 
68. „ calycinum L. O-Brettye. Mezőkön, fü

ves dombokon. Apr. Jul. 
69. Farsetia incana E. Brown.. Euss. Kéteken. Jun. 

Aug. 
70. Lunaria rediviva L. Ponorics. Erdőkben Máj. Jun. 
71. Draba verna L. O-Brettye, Bácsi. Szántókon, 

réteken Apr. 
72. Camelina sativa Cranz. Sztr. Ohába. Szántókon. 

Jun. Jul. 
73. Cochlearia Armoracia L. Euss. Kertekben. Jun. 
74. Thlaspi arvense L. O-Brettye. Szántókon. Máj. 

Jun. 
75. „ perfoliatum L. Szt. Gy. Váiya. Szántó

kon, füves oldalokon. Apr. Máj. 
76. „ Lepidium Draba L. Euss. Zeykfalva. 

Kéteken, szántók utak szélén. Máj. 
77. ,, campestre L. Szt. Gy. Válya. Szántó

kon. Máj. Jun. 
78. „ ruderale L. Szt. Gy. Válya. Utak szé

lein. Jun. Jul. 
79.- Capsella Bursa pastoris L. Euss. Kertekben, mi-

velt helyeken. Apr. Aug. 
80. Myagrum perfoliatum L. Alsó-Nádasd. Szántó

kon. Jul. Jul. 
81. Neslia paniculata Desv. Szt. Gy. Válya. Szán

tókon. Jun. Jul. 
82. Bunias orientális L. Szt György. Eétéken. Jun. 
83. Eapistrum perenne L. Szent György. Kertekben, 

füveshelyeken, réteken. Jun. Jul. 
84. Eaphanus sativus L.. mivelve. 

6. Szuhar-fólék. Cyst ineae . 
85. Helianthemum vulgare Gártn. N.-Oklos. Füves 

dombokon. Jun. Jul. 
86. ,'„•, viminale Pers. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Jun. Jul. 
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7. Vioía-félék. Violaceae. 
87. Viola odorata L. 0-Brettye. Kertekben, füves 

helyeken. Márt. Apr. 
88. Viola hirta L. Batiz. Erdőkben. Márt. Apr. 
89. „ sylvestris L. Sz. Gy. Válya. Erdőkben. 

Apr. Máj. 
90. „ canina L. Batiz. Erdőkben. Máj. 
91. .» tricolor L. O-Brettye. Berkekben, szán

tókon. Máj* Aug. 
8. Kezed a-f él ék, Kezedaceae. 

92. Reseda lutea L. Szt. Gy. Válya. Dombos szán
tókon. Máj. Jun. 

9. Harmatfű-fólék. Droseraceae . 
93. Pamassia palustris L. Ponorics. Beteken. Jul. Aug 

10. Csészeszárny-félók. Po lyga leae . 
94. Polygala major. Jaequ. N.-Oklos. Füves dombokon 

Máj. Jun. 
95. „ vulgáris L. Hátszeg. Dombokon. Máj. 

Jun. 
11. Szegfü-félék. Car iophyl leae . 

96. Gypsophila serotina Hayne. Kuss. Szántókon, 
utakon. Jun. Szept. 

97. Dianthus prolifer L. Szt.-Gy.-Válya. Porondos 
dombos helyeken. Jun. Jul. 

98. „ Armeria L. Kuss. Bokros dombokan, 
erdőkben Jul. Aug. 

99. „ Carthusíanorum L. Zeykfalva. Beteken, 
porondos füves helyeken. Jul. Aug. 

100. Saponaria ofiicinalis L. 0-Brettye. Bokros füves 
helyeken a Sztrigy partján. Jul. Aug. 

101. „ Vaccaria L. Szt.-Gy.-Válya. Szántó
kon. Jun. Jul. 

102. Silene nemoralis W. K. M.-Brettye. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

1Ö3. „ italica Pers. Hátszeg. Erdőkben. Jun. 
Jul. 

104. ,, transylvanica Schm. Ponorics. Mészszik
lákon. Jun. Jul. 

105. •„ Otites Smith. 0-Brettye. Eüves dombo
kon. Jun. Jul. 

106. •„ inflata Smith Hátszeg. Erdőkben. Jun. 
Jul. 

107. „ Armeria L. Ganczága. Porondos helye
ken. Jul. Aug. 

108. Lychnis Víscaria L. Hátszeg, 0-Brettye. Erdők
ben, bokros dombokon. Máj. Jun. 

109. i. V Flos cuculi L. 0-Brettye. Beteken. 
Máj. Jun. 

110. „ vespertina Sibth, Kuss. Kertekben, 
mivelt helyeken, keritések mellett. Jun. Jul. 

111. Agrostemma GithagoL. Kuss, Zeykfalva. Veté
sek között. Máj. Jul. 

12. Ludhur-fé lé k. Alsineae. 
112." Lepigonum rubrum Whlb. Kovrágy. Füves po

rondos hegyoldalokon. Jun. Jul. 
113. Alsine verna Bartl. Petrény. Száraz füves dom

bokon. Jun. Jul. 
\ Muz. Évi. VI. kőt. 

: » 

114. Moehrmgia muscosa L. Ponorics. Erdőkben, ned
ves, sziklás helyeken. Máj. Jul. 

115. Arenaria serpyllifolia L. 0-Brettye. Szántókon. 
Máj. Jun. 

116. Holosteum umbellatum L. Bácsi. Szántókon. Apr. 
117. Stellaria média L. Buss. Mivelt helyeken, szől-

lőkben. Márcz. Octb. 
118. „ Holostea L. Batiz. Erdőkben. Máj. 
119. „ graminea L. 0-Brettye. Beteken. Máj. 

Jun. 
120. Malachium aquaticum Fr. Buss. Nedves, füves 

helyeken, patakok partján. Jun. Jul 
121. Cerastium glomeratum Thuil. N.-Tóti. Füves 

dombokon. Máj. Jun. 
122. ' „ brachypetalum Desp. N.-Tóti. Füves 

dombokon. Máj. Jun. 
123. „ kiviale Link. Ganczága. Füves helye

ken Máj. Jul. 

13. L e n - f é l é k . Lineae. 
124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

Linum 

» 

n 

» 

» 

14. 

flavum L. N.-Oklos. Füves dombokon. 
Jun. Jul. 

hirsutum L. N.-Oklos, Füves dombokon. 
Jun. Jul. 

tenuilolium L. N.-Oklos. Füves dombokon, 
Jun. Jun. 

usitatissimum L. 0-Brettye. Réteken, 
szántók szélein. Jun. Jul. 

austriacum L. Kuss. Száraz réteken, Jul. 
Jul. 

Mályva-félék. Malvaceae 
129. Malva sylvestris L. 0-Brettye. Mivelt s mive-

letlen helyeken, Jun. Jul. 
130. Malva vulgáris L. Russ. Szántókon, utak széle

in. Jun. Jul. 
131. „ borealis Wattman. Buss, Udvarokon, 

miveletlen helyeken. Jun. Aug. 
132. Althaea ofiicinalis L. 0-Brettye. Szántókon. Jul. 

Aug. 
133. „ paliida W. K. Kuss. Vetések szélein, 

sánczokon. Jul. Aug. 
134. Lavatera thuringiaoa L. Kuss. Füves dombokon. 

Jul. Ang. 
135. Hibiscus Trionum L. 0-Brettye. Szántókon. Jul. 

Aug. 
15. Hárs-félék. Ti l iaceae . 

136. Tilia grandifolia Ehrh. Ganczága. Erdőkben. Jun. 
Jul. 

137. „ parvifolia Ehrh. Hátszeg. Erdőkben. Jun. 
Jul. 

16. Linka-félók. Hyper ic ineae . 
138. Hypericum perforatum L. Szt.-Gy.-Válya. Füves 

dombokon, erdőkben. Jun. Jul. 
17. Juhar - fé l ék. Acer ineae . 

139. Acer Pseudoplatanus L. Lunkány. Erdőkben 
Máj. 

140. ., platanoides L. Lunkány. Erdőkben. Máj. 
141. „ campestre L. Hátszeg. Erdőkben. Máj. 
142. „ tataricum L. Hátszeg. Erdőkben. Máj. Jun. 
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18. Bokrétafa-fólék. Hippocastaneae, 
143. Aesculus Hippocastanum L. Ültetve. 

19. Szőlő-félék. Ampel ideae. 
144. Ampelopsis hederacea Mchx. Ültetve. 
145. Vitis vinifera L. Mivelve. 

20. Daru orr-félék. Geraniaceae. 
146. Geránium phoeuai L. Hátszeg, 0-Brettye Er

dőkben, bokros helyeken. Máj. Jun. 
147. „ pratense L. Russ. Réteken. «fun. Aug. 
148. „ sanguiueum L. Mácsó. Bokros olda-

dalokon. Jun. Aug 
149. „ pusillum L. Szt.-Gy.-Válya. Mivelet

len helyeken. Jun. Aug. 
150. „ dissectum L. Russ. Mivelt helyeken. 

Máj. Jul. 
151. „ coluHibinum L. N.-Oklos. Szántókon. 

Jun. Jul. 
152. :, rotundifolium L. Szt.-Gy.-Válya. Szől-

lőkben, miveletlen helyeken. Jun: Jul. 
153. „ ' molle L. Szt.-Gy.-Válya. Szőllőkben, 

miveletlen helyeken Jun. Jul. 
154. „ Robertianum L. Hátszeg, Lunkány, Szt.-

Gy.-Válya. Erdőkben. Jun. Sxept. 
155. Erodium cicutarium L'Herit. 0-Brettye. Szán

tókon. Apr. Szept. 
21. Fájvirág-íélék. Ba l samineae . 

156. Impatiens Noli tangere L. 0-Brettye. Árnyé
kos berkekben. Jul. Aug. 

22, S ósdi-félék. Oxalideae. 
157. Oxalis Acetosella L. Hátszeg, Lunkány. Erdőkben* 

Máj Juni. 
23. Ruta-félék. Rutaceae. 

158. Ruta graveolens L. Kertekben mivelve. 
159. Ailanthus glandulosa Desf. Ültetve. 

24. Czólasztrin-félek. Ce l a s t r i neae . 
160. Staphylea pinnata L. Ganczága, Szt.-Gy.-Válya. 

Erdőkben. Máj. 
161. Evonymus europaeus L. Russ. Szőllőkben, kerí

tések mellett. Máj. 
162. „ verrucosus Scop. Ganczága. Erdők

ben. Máj. 
25. Banga-félék. Rhamneae. 

163. Rhamnus Frangula L. M.-Brettye, Erdőkben, 
Máj Jun. 

26. Szömőrcze-félék. Tereb in thaceae . 
164. Rhus typhina L. Kertekben ültetve. 

2?. Pi l langósok. Papi l ionaceae . 
165. Genista tinctoria L. Hátszeg, 0-Brettye, Russ. 

Erdőkben, füves dombokou. Jun. Aug. 
166. Cytisus nigricans L. Hátszeg, Szt.-Gy.-Válya. 

Erdőkben. Jun. Jul. 
167. „ austriacus L. N.-Oklos. Füves dombo-

, kon. Jun. Aug. 

168. Cytisus elongatus W. K. Hátszeg, Petróny, Er
dőkben. Máj. Jun. 

169. „ sagittalis Koch. 0-Brettye, N.-Oklos, 
Kalán. Füves dombokon. Máj. Jun. 

170. Ononis hircina Jacq. Russ. Réteken Jun. Jul. 
171. Anthyllis vulneraria L. Ponorics. Hegyi kaszá

lókon. Jun. Aug. 
172. Medicago sativa L. Mivelve, 
173. „ falcata L. 0-Brettye. Réteken. Jun. 

Szept. 
174. „ lupulinaL. 0-Brettye, Russ. Réteken. 

Jun. Szept. 
175. „• minima Lam. Petrény. Füves dom

bokon. Jun. Jul. 
1 76. Melilotus álba Desr. Bácsi. Füves sánczokon, 

az országút mellett. Jul. Aug. 
177. „ ofíicinalis Desrous. Russ. Réteken utak 

mellett. Jul. Aug, 
178. „ procumbens Bess. Bácsi. Nedves ré

teken. Jun. Aug. 
179. Trífolium pratense L. 0-Brettye, Baczalár. Ré-

tekeu. Máj Aug. 
180. „ médium L. 0-Brettye, Russ. Füves 

dombokon. Jun. Jul. 
181. „ alpestre L. Hátszeg, 0-Brettye. Füves 

dombokon. Jun. Jul. 
182. „ ochroleucum L. Sztr. Plop, M-Brettye. 

Réteken. Jun. Jul. 
183. „ arvense L.Russ. Szántókon. Jul. Oktb. 
184. „ fragifeium L. 0-Brettye. Nedves ré

teken. Jun. Jnl. 
185. „ montanum L. N.-Oklos. Füves dom

bokon. Jun. Jul. 
186. „ repens L. 0-Brettye, Russ. Porondos 

nedves rétekenj Mái. Oktb. 
í 87. „.' hybridum L. 0-Brettye, Baczalár. 

Nedves réteken. Jun. Jun. 
188. „ procumbens L. 0-Brettye, Russ. Ré

teken. Máj Szept. 
189. Dorycnium herbaceum Vili. N.-Oklos. Füves 

dombokon Jun. Jul. 
190. Lotus corniculatus L. 0-Brettye. Réteken, füves 

dombokon. Máj. Aug. 
191. Galega ofíicinalis L. 0-Brettye, Russ. Vizek 

partjain, bokros helyeken. Jun: Aug. 
192. Colutea arborescens L. Ültetve. 
193. Robinia Pseudo-acatia L. Ültetve. 
194. Astragalus Onobrychis L. N.-Oklos. Füves dom

bokon. Jun. Jul. 
195. „ austriacus Jacq. Batiz. Dombokon. 

Jun. Jnl. 
196. „ Cicer L. 0 Brettye. Réteken Jun. Jul. 
197. „ praecox Bmgt. Hátszeg. Porondos fü

ves dombokon. Apr. Máj. 
198. Coronilla varia L. 0-Brettye, Russ. Réteken. 

Jun. Aug. 
199 Onobrychis sativa L. N.-Oklos. Porondos füves 

dombokon. Jun. Jul. 
200. Vicia pisiformis L. Szt.-Gy.-Válya. Erdőkben. 

Máj. Jun. 
201. „ sylvatica L. Szt.-Gy.-Válya. Erdőkben. Jun. 

Jul. 
Sáv 
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202. 

203. 
204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 
210. 
211. 

212. 

213. 

214. 
215. 
216. 
217. 

218. 
219. 

220. 
221. 

222. 

223. 

224. 

;225.' 

226 

227. 
228. 
229. 
230. 

231. 
231. 

233. 
234. 

235. 
236. 
237. 

238. 
239 
240 
241, 

Vicia dumetorum L. Szfc.-Gy.-Váíya. Erdőkben. 242. Prunus Chamaecerasus Jacq. Szt.-Gy.-Válya. 
Jul. Aug. ' 

„ Cracca L. O-Brettye. Eéteken. Jul. Aug. 
tenuifolia Eoth. Szt.-Gy.-Válya. Dombos 

243 

Szőllők szélein, dombokon. Máj. 

30. Rózsa-félék. Rosucae. 

244. 

réteken. Máj. Jun. 
vülosa Roth. M-Brettye, Russ. Vetések 

között. Juii. Jul. 
Fába L. Mivelve. 
Sepium L. Hátszeg, Mácsó. Erdőkben. Máj. ̂ 45 

Jun. 
pannonica Jacq. O-Brettye. Eéteken. Máj. 24.Q 

Jun. 

Spiraea ulmifolia Scop. Ponorics. Erdőkben. 
Jun. 

,, Ulmaria L. O-Brettye. Vizes réteken. 
Jun. Jul. 

„ denudata Hayne. . Ponorics. Eéteken. 
Jun. Jul. 

„ Filipendula L. N.-Oklos. Füves dom-
grandiflora Scop. Russ. Eéteken^ füves he- 24?_ G e u m ^ ^ t mtsJ^nSy. Erdők 

ben. Máj. Jul. 
248. 

lyeken. Máj. Jun. 
„ sativa L. Mivelve. 
.', angustifolia Eoth. Szt.-Gy.-Válya. Füves 

helyeken. Máj. Jul. 
Ervum hirsutum L. O-Brettye. Füves helyeken. 

Jun. Jul. 
„ tetraspermum t . O-Brettye. Füves helye

ken. Jun. Jul. 
„ Lens L. Mivelve. 

Pisum arvense L. I ,,.' , ,. T .} Mivelve. „ sativum L I 
Lathyrus Aphaca L. M.-Brettye, Euss. Füves 000 

helyeken. Máj. Jnl 

249. Eubus 

250. „ 

251. 

252. „ 

rivale L. Ponorics. Eéteken, füves helye
ken. Máj. Jul. 

Idaeus L. Ponorics. Erdőkben. Máj. 
Jun. 

fruticosus L. Szt.-Gy.-Válya. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

candicans Weihe. Mácsó. Bokros dom-
* bókon. Jun. Jul. 

„ caesius L. O-Brettye, Russ. Bokros 
helyeken. Máj. Jun. 

„ igrestis W. K. 0 Brettye. Kavicsos 
„- . -, T , szántókon. Máj. Jul. 

Nissolia L. Russ. bzántókon. Jun. Jul. 2-4_ F r a g a r i a L H á t s z e g Ganczága, Kovrágy. 
sativus L. O-Brettye, Russ. Mivelve 6 s ' Erdőkben Mái 

s szántókon elvadulva Jun 255_ co l l i i )a ^ E u g g Ú.-Okha. 
hirsutus L Russ. Reteken. Jun. Jnl. P ü v e g d o m b o , k o n M á , 
tuberosus L. O-Brettye. Reteken^Jul. 256_ P o t e n t ü l a S l jp ina L E u s s N e d v e s füveg h e J y e . 

• i / TVTZ T • i u - i i ' ken. Jun. Jul. 
pratensis L. Alsó-Nádasd. Reteken. 2 & ? ^ a n s e r i n a L . R u s s . R é t e k e a füves he-
W

V
1; , . - , . „ ' r,-;; ^'Jnu . lyeken. Máj. Aug. 

Hallerstemi.Bgtn. Hátszeg Erdőkben. 258_ , -._ recta L. O-Brettye. Füves dombokon. 
Maj. Jun. j u n JUJ 

sylvestris^ L. Hátszeg, Szt.-Gy.-Válya. 259_ ,, argentea L. N.-Oklos. Füves'dombo-
kon. Jun. Jul. 

260. Potentüla heptaphylla, Ait. Eitid. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

261. „ reptans L. Russ. Nedves, porondos 
s réteken. Jun. Jul. 

262. „ Tormentilla Sibth. Hátszeg, Lozsád. 
Erdőkben. Máj. Jun. 

263. „ verna L. Russ. Batiz. Füves dombo
kon. Márcz. Máj. 

264. ,.„ álba L. Euss. Erdőkben. Máj. 
265. Agrimonia Eupatoria. L. Euss. Az országút 

szélén. Jun. Jul. 
266. Rosa lutea Miller. 

Erdőkben, bokros helyeken Jun. Jul. 
Orobus varius. L. Batiz. Erdőkben. Márcz. 

April. 
„ niger L. Hátszeg, Petrény. Erdőkben. 

Máj. Jnl. 
Phaseolus multiflorus Wild. \ 

> coccineus Lam. M- k 
„ vulgáris L. | 
„ , nanus L. , , .• 5 

28. Lepénfa-fólék Cae sa lp in i eae . 
Gleditschia horrida L. 1 T-tu Í ... ,, T ! Ültetve. „ tnacanthos L. ) 

29. Mandula-félék. Amygdá leae . 
Amygdalus communis L. Mivelve. 

,„ nana L. Szt.-Gy.-Válya. A szőllők 
körül. Apr. 

Persica vulgáris Mill. Szőllőkben. Mivelv?. 
Prunus Armeniaca L. Mivelve. 

„ spinosa L. Euss. Kő-BoLdogfalva. Dom- „„„ 
bókon. Apr. ' 

' . „ insititia L. 

267. 
268. 

269. 

domestica. L. 
avium L. 
Cerasus L. 

\ Szőllőkben, kertekben. 
271. 
272. 
273. 

•s&-

• - ívj-n t Kertekben. 
punicea Mai. / 
pyrenaica Gouan. Ponorics. Erdőkben, szik

lás helyen. Jun. 
canina L. Kalán, Alsó-Nádasd. Dombo

kon. Máj. Jun. 
pumila L. fii. Sztr. Plop, O-Brettye, Euss. 

Száraz réteken, füves dombokon. Máj. Jun. 
centifolia L. 1 
damascena L. > Kertekben 
semperflorens Curt.) 

16* 
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374. 

275, 

276 

277. 

278. 
279. 
280. 

281. 

282. 
283. 

284. 

31. Vér fű-félék. Sangu i s orbeae. 
Sanguisorba officinalis L. Ganczága. Füves he

lyeken, szántókon. Jun. Szept. 
Poterium Polygainum WK. N.-Oklos. Füves dom

bokon. Jun. Jul. 

32. Alma-félék. Pomaceae. 
Crataegus in termedia Schur. Hátszeg. Euss. K. 

Tóti. Erdőkben, kerítéseknél. Máj. Jun. 
„ monogyna Jacq. Szt.-Gy.-Válya. Erdők

ben. Máj. Jun. 
Mespilus gerniauica L. Szőllőkben ültetve. 
Cydonia vulgáris Pers. Batiz. Szőllőkben. Máj. 
Pyrus communis L. Hátszeg, Ganczága. Frdők-

ben. Máj. 
„ Malus L. Hátszeg, Ganczága. Erdőkben. 

Máj. 
Sorbus domesfcica L. Szőllőkben ültetve. 

„ Aucuparia L. Lunkány. Ponorics. Erdők
ben. Máj. Jun. 

„ torminalis Cranz. Hátszeg. Erdőkben. Máj. 
Jnn. 

33. Onagrá r i a félék. Onagrar ieae . 

38. Tök- fé l ék . Cucurbi taceae . 
298. Cucurbita Pepo L. 
299. „ Melopepo L. 
300. „ maxima Duch. 
301. Lagenaria vulgáris Ser. } Mivelve. 
302. Cucumis sativa L. 
303. „ Meló L. 
304. Anguria Cytrullus Blackv. 
305. Bryonia álba L. 0-Brettye Kerítések körül. Jul. 

Aug. 
39, Po rcs in - f é l ék . Po r tu l acaceae . 

306. Portulaca oleracea L. Russ. Kertekben, utakon 
és mivelt helyeken. Jul. Szept. 

40. S z i k l á i - f é l é k . Sc le ran theae . 
307. Scleranthus perennis L. 0-Brettye. Füves ol

dalokon. Jun. Aug. 
41. Pozsga-félék. Crassulaceae . 

308. Sedum maximum Sut. Hátszeg. Erdőkben. Aug. 
Szept. 

309*. „ hispaáicum L. Russ. A Sztrigy poron
dos partján. Jun. Aug. 

" ^ 

310. „ acre L. 0-Brettye. A Sztrigy porondos 
Epilobium angustifoliam 1^^Lunkány. Siklás g l t _ ^ sexangulare L. O-Cttye.' Füíés száraz 

dombokon. Jun. Aug. 
285. 

helyeken, erdőkben. Jun. Jul. 
286. „ Dodonaei Vili. 0-Brettye. A Sztrigy 

kavicsos partján. Jul Aug. 
287. „ hirsutum L. 0-Brettye. Patakok 

partjain, forrásos helyeken. Jun, Aug. 
288. „ parviflorum Schreb. 0-Brettye. For

rások körül, mocsáros helyeken Jun. Jul. 
289. „ montanum L. Lunkány. Erdőkben. 

Jun. Jul. 
290. Oenothera biennis L. 0-Brettye. A Sztrigy fü

ves bokros partján. Jun. Jul. 
291. Circaea lutetiana L. Russ, Ponorics. Berkekben, 

erdőkben. Jun. Aug. 

34. Haloragis-félék. Halorageae . 

292. Myriophyllum spicatumL. 0*-Brettye, Russ. Ta
vacskákban. Jul. Aug. 

35. Mocsárhur-félók. Ca l l i t r i ch ineae . 
293. Callitriche vernalis Kütz 0-Brettye, Russ. Ta

vacskákban. Máj. Szept. 
264- „ autumnalis L. Zeykfalva. Tavacs

kákban a Sztrigy partján. Jul. Szept. 
36. Füzény-félék. Ly t h r a r i e a e . 

295. Lythrum Salicaria L. Russ. Réteken, viz partján. 
Jul. Aug. 

296. -„ . virgatum L. Russ. Réteken. Jun. Aug. 
37. Atán-fé lék . Tamar i s c inca e. 

297. Myricaria germanica Desv. O-Brettyó, Russ, Szt.-
György. A Sztrigy porondos kavicsos, part

ján. Jun. Aug. 
»&.-

42. Egres - fé lék . Grossular ieae . 
312. Ribes Grossularia L.j K e r t e k b e n . 
313. „ rubrum L ) 

43. Kőtör-félék. Sax i f rageae . 
314. Saxifraga cuneifolia L. Lunkány, Ponorics. Pata

kok, források körül, kavicsos helyen Máj. Jul. 
315. „ rotundifolia L. Ponorics. Patakok, for

rások körül. Máj Juu. 
316. „ Heuffelii Schott. Lunkány. Mószsziklá-

kon. Jun. 
317. Chrysosplenium alternifolium L Ponorics. For

rásoknál. Aug. Máj. 
44. Ernyős ök. Umbel l i ferae . 

318. Sanicula europaea L. Hátszeg, Ponorics. Frdök-
ben. Máj. Jun. 

319. Astrantia major L. Ponorics. Hegyi réteken. 
Jun. Jul. 

320. Eryngi um campestre L, 0-Brettye. Szántókon, 
réteken. Jul. Aug. 

321. „ plánum L. Russ. Réteken. Jun. Jul. 
322. Apium graveolens L. ,} K e r t e k b e n m i v e i v e . 
323. Petroselinum sativum Hon.) 
324. Falcaria Rivini Hőst. 0-Brettye. Szántókon. 

Jul. Aug. 
325. Carum Carvi L. 0-Brettye. Russ. Réteken. Máj. 
326. Pimpinella Saxifraga L. Russ. Réteken. Jun. 

Aug. 
327. „ Anisum L. Mivelve. 
328. Berula angustifolia Koch. 0-Brettye. Tócsákban. 

Jul. Aug. 
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329. Sium latifolium L. Kriseny. Mocsárokban. Jun. 
Aug. 

330. Bupleurum falcatum L. Euss. Füves dombokon 
Jul. Szept. 

33 í. „ rotundifolium L. O-Brettye. Vetések 
között. Jun. Jul. 

332. Phellandrium aquaticum L. Kalán. Tócsákban. 
Jun. Aug. 

333. Aethusa Cynapium L. Szt.-Gy.-Válya. Kertek
ben, mivelt helyeken. Jul. Szept. 

* 334. „ cynapioides M. Bieb. Euss. Kertekben, 
mivelt helyeken. Jul. Szept. 

335. Foeniculum officináié Ali. Mivelve. 
336. íSeseli varium Trev. Szt.-Gy.-Válya. Füves dom-

bokan, száraz réteken. Jul. Aug. 
337. „ coloratum Ehrh. Euss. Füves dom

bokon. Aug. Szept. 
338. Levisticum officináié Koch. Euss. Kertekben 

Jun. 
339. Angelica sylvestris L. Hátszeg. Erdőkben. Jul. 

Aug. 
340. Ferulago sylyatica. Echb. Szt.-Gy.-Válya. Fü

ves dombokon. Jun. Jul. 
341. Peucedanum Cervaria L. Szt.-Gy.-Válya. Füves 

dombokon. Jul. Aug. 
342. „ alsaticum L. Euss. Füves dombo

kon. Jul. Szept. 
343. Pteroselinum legitimum Bernh. Euss. Eéteken 

Jul. Aug. 
344. Anethum graveolens L. mivelve. 
345. Pastinaca opaca Bernh. Euss. Eéteken. Jul. Aug. 
346. Heracleum Sphondylium L. O-Brettye. Eéteken, 

füves helyeken. Jun. Aug. 
347. Tordylium maximum L. O-Brettye. Szántók szé

lein. Jul. Aug. 
348. Laserpitium latitolium L. Ganczága. Erdőkben. 

Jul. Aug. 
349. „ piuthenicum L. Ganczága, Erdők

ben. Jul. Aug. 
350. Orlaya grandiflora Hoff. Szt.-Gy.-Válya. Füves 

dombokon. Jun. Jul. 
351. Daucus Carota L. Euss. Szántókon. Jun. Oct. 
352. Caucalis daucoides L. O-Brettye, Euss. Sovány 

szántókon. Jun. Aug. 
353. Torilis Anthriscus Gmel. Mácsó. Erdőkben, bok

ros helyeken. Jul. Aug. 
354. Scandix Pecten veneris L. Kertekben. 
355. Chaerophyllum temulum L. Lunkány. Erdőkben 

Jun. Jul. 
356. ., bulbosum L. O-Brettye. Kertek

ben, kerítések mellett. Jun. Jul. 
357. „ Mrsutum L. Ponorics. Erdőkben. 

Jun. Jul. 
358. Conium maculatum L. O-Brettye. Kerítések mel

lett. Jul. Aug. 
359. Bifora radians M. Bieb. O-Brettye. Vetések kö

zött. Máj. Jun. 
360. Coriandrum sativum L. mivelve. 

45. Ara l i a - fé lék . Ara l i acae l . 
361. Hedera Helix L. Hátszeg, Batiz, Szt.-Gy.-Vá

lya. Erdőkben. Szép. Oktb. 

: CX>- " ^ 

46. Som-félék. Corneae. 
362. Cornus sanguinea L. Hátszeg. N.-Oklos. Erdők

ben, bokros helyeken. Máj. Jun. 
363. „ mas L. Batiz. Erdőkben. Márcz. Apr. 

47. Fakín-félék. Loranthaceae. 
364. Loranthus europaeus L. Batiz. Erdőkben, cser

fákon. Apr. Máj. 
48. Loncz-fólék. Caprifo l iaceae. 

365 Sambucus Ebulus L. O-Brettye, Euss. Szántókon. 
Jul. Aug. 

366. „ nigra L. O-Brettye, Euss. Kerítések 
mellett. Jun. 

367. Viburnum Lantana L. Hátszeg, Euss. Bokros 
erdőkben. Máj. Jun. 

368. „ Opulus L. Petrény. Erdőkben. Máj. 
Jun. 

369. Lonicera Xylosteum L. Ponorics. Sziklás, bok
ros helyeken. Máj. Jun. 

49. Csillagosok. Stellatae. 
370. Asperula cynanchica L. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Jun. Szept. 
371. „ odoratá L. Hátszeg, Ponorics. Erdők

ben. Máj. Jun. 
372 „ galioides M. Bieb. Szt. Gy. Válya. Fü

ves dombokon. Máj. Jun. 
373. Galium Cruciata Scop. Hátszeg. Füves helye

ken. Máj. Jun. 
374. „ Bauhini E. et S. Hátszeg, Petrény. 

Erdőkben. Apr. Jun. 
375. „ Aparine L. Kitid. Kerítések mellett, 

füves, bokros helyeken. Jun. Aug. 
376. „ palustre L. Euss, Kalán. Mocsáros réte

ken. Máj. Jul. 
377. „ verum L. Euss. Száraz réteken. Jun. Jul. 
378. „ Mollugo L. Szt. Gy. Válya. Bokros 

helyeken. Máj. Aug. 
50. Gy ökö nke-félék. Va le r ianace ae. 

379. Valeriána angustifolia MiU. Hátszeg, M.-Brettye 
Erdőkben. Jun. Jul. 

380. „ dioica L. Ponorics. Hegyi réteken. 
Máj. Jul. 

381. Valerianella olitoria Mönch. N.-Oklos. Eéteken, 
szántókon. Máj. Jun. 

382. Dipsacus sylvestris MiU. Euss. Miveletlen he
lyeken, sánczokon. Jul. Szept. 

383. Cephalaria corniculata W. K. Mácsó. Porondos 
dombokon. Jul. Aug. 

384. Knautia sylvatica Duby. Lunkány. Füves bok
ros helyeken. Jul. Aug. 

385. „ arvensis Coult. Euss. Eéteken. Jun. Jul. 
386. Succisa pratensis Mönch. Ganczága. Erdőkben, 

hegyi réteken. Jul. Aug. 
387. Scabiosa flavescens Gr. et Sch. Euss. Füves 

dombokon. Jul. Szept. 
52. Kosarasok. Compositae. 

388. Eupatorium cannabinum L. O.-Brettye. Bokros 
füves helyeken a Sztrigy partján. Jul. Aug. 
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389. Tussilago Farfara L. M.-Brettye, Alsó-Nádasd. 
Árkokban. Ápr. 

390. Linosyris vulgáris L. M.Brettye. Füves dombo
kon. Jul. Szept. 

391. Aster Amellus L. M -Brettye, Ponorics. Füves 
dombokon, sziklás helyeken Jul. Aug. 

392. Erigeron canadensis L. Buss. M.Brettye. Mive-
letlen helyeken, szántók szélein, 

martokon. Jul. Szept. 
393. „ acris L. O-Brettye. Eéteken. Jul. Aug. 
394. Solidago Virga aurea L. Lunkány, Ponorics. Fü

ves oldalokon, sziklás helyeken, Jul. Szép. 
395. Telekia speciosa Bgtn. O.-Brettye. Bokros dom

bos helyeken, a Sztrigy partján. 
Jul. Aug. 

396. Inula Helenium L. Bokros helyeken, erdők
ben. Jul Aug. 

397. „ ensifolia L. Alsó-Nádasd. Verőfényes fü
ves dombokon. Jul. 

398. „ cordata Bois. Buss. Beteken. Jul. Aug. 
399. „ hirta L. M.-Brettye, N.-Oklos. Füves 

dombokon Jun. Jul. 
400. „ Britanica L. Buss. Füveshelyeken, sán-

czokon. Jul. Aug. 
401. Pulicaria vulgáris Gartn. O-Brettye. Sánczok, 

tócsák mellett. Jul. Aug. 
402. „ dysentericá Gartn. O.-Brettye. Sánczok-

ban, források körül. Jul. Aug. 
403. Bidens tripartita L. O-Brettye. Mocsárok kö

rül. Jul. Szept. 
: 404. „ , cernua L. O.-Brettye. Mocsárok, tócsák 

körül. Jul. Szept. 
405. Helianthus annuus L. Kertekben. 
408. „ tuberosus L. Kertekben. 
407. „ Filago germanica L. O.-Brettye. Szán

tókon. Jun. Szept. 
408. „ arvensis L. O.-Brettye., Szántókon. 

Jun. Szept. 
409. Gnaphalium sylvaticüm L. Lunkány. Erdőkben. 

Jul. Szept. 
410. ,j uliginosum L. M.-Brettye. Nedves, po-

rondos helyeken, a Sztrigy partján. 
Jul. Szept. 

411. ,„ dioicum L. M.-Brettye. Füves dombo
kon, az erdő szélin. Jun. Aug. 

412. Artemisia Absinthium L. Buss. Füves helye
ken. Jul. Aug. 

413. „ Abrotánum L. Kertekben mivelve. 
414. „ campestris L. Piski. Füves dombokon. 

Ju! Szept. 
415. „ vulgáris L. Buss. Miveletlen helyeken, 

kerítések mellett. Jul. Szept. 
416. „ Dracunculus L. Kertekben mivelve. 
417. Tanacetum vulgare L. O-Brettye. Miveletlen 

helyeken. Jul. Szept. 
418. „ Balsamita L. Kertekben mivelve. 
419. Achillea Millefolium L. Buss. Beteken. Jun. Sept. 

; 420. „ setacea W. K. Kriseny. Porondos, fü
ves helyeken. Jun. Szept. 

421. Anthemis tinctoria L. Piski. Füves, bokros olda
lokon Jul. Aug. 
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<x̂  

422. Anthemis arvensis L. O-Brettye. Szántókon. 
Máj. Aug. 

423. Matricaria Chamomilla L. O.-Brettye. Buss. 
Udvarokon, füves helyeken. Máj. Jul. 

424. Chrysanthemum Leucanthemum L. Buss. Bete
ken. Jun Jul. 

425. „ eorymbosum L. Russ. Bokros dombo
kon. Jun. Aug. 

426. „ inodorum L. Buss. Szántók szélein, 
sánczokon. Jun. Szept. 

427. Doronicum Pardalianches L. Ponorics. Bükkös 
erdőkben, füves helyeken. Jun. Jul. 

428. „ cordifolium Sternb. Ponorics. Füves szik
lás helyeken a bükkös erdőben. 

Máj. Jun. 
429. „ hungaricum Rchb fii. N.-Tóti. Erdők

ben. Máj. 
430. Cineraria Crusii Koch. Ponorics. Hegyi réteken. 

Máj. Jun. 
431. Senecio vulgáris L. Ganczága, O.-Brettye. Szán

tokon. Apr. /Szept. 
432. „ Jacobaea L. Piski. Füves dombokon, 

réteken. Jun. Aug. 
433. „ nemorensis L. Ganczága. Erdőkben. 

Jul. Aug. 
434. Echinops sphaerocephalus L. Piski Erdők széle

in. Bokros helyeken. Jul. Szept. 
435. Cirsium lanceolatum Scop. O.-Brettye. Mivelet

len helyeken. Jul. Szept. 
436. * „ transsylvanicum Schur. O.-Brettye. Mi

veletlen füves helyeken, dombokon. 
Jul. Szept. 

.437.. „ Erisithales Scop. Ponorics. Erdőkben. 
Jun. Szept. , 

438; „ arvense Scop. Buss. Szántókon Jul. Aug. 
439. Carduus acanthoides L. Buss. Sánczokon, mi

veletlen helyeken. Jul. Szept. 
440. „ crispus L. O-Brettye Kerítések mel

lett. Jun. Aug. 
441. . collinus W. K. Ponorics. Mészsziklá

kon. Jul. Aug. 
442. Onopordon Acanthium L. Buss. Miveletlen he

lyeken. Jul. Aug. 
443. Lappá major Gartn. Buss. Miveletlen helyeken, 

sánczokon. Jul. Szept. 
444. „ tomentosa Lam. Buss. Miveletlen he

lyeken, sánczokon. Jul. Szept. 
445. Carlina acaulis L, Ponorics. Hegyi réteken. 

Jul. Szept. 
446. „ vulgáris L. Váralja. Kavicsos mivelet

len helyeken. Jul. Szept. 
447. Serratula tinctoria L. Szt. Gy. Váiya. Füves 

bokros dombokon. Jul. Szept. 
448. Jurinea mollis Rchb. Buss. N-Oklos. Füves dom

bokon. Jun. Jul. 
449. Centaurea austriaca Willd. O-Brettye. Beteken, 

füves helyeken. Jul. Szept. 
450. „ Gyanús L. Buss. Vetések kőzött. Jun. Jul. 
451. „ Scabiosa L. Russ. Vetések között. Jun Jul 
452. „ maculosa Lam. Buss. Utak szélein mar

tokon. Jul. Szept. 
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453. 

454. 

455. 

456. 

457 
458. 
459. 
460. 

461. 

462. 

463. 

464. 
465. 

466. 

467. 

468. 

469. 

470. 
471. 

'472. 

473. 
, 474; 

475. 

476. 

477. 

478. 

479. 

480. 
481. 

482. 

483. 

484. 

485. 

486. 

«a. 

Centaurea solstifcialis L. O-Brettye. Bácsi sánczo-
kon, utak szólein. Jul. Szept. 

Xeranthemum annuum L. Szt. Gy. Válya. Ve
rőfényes száraz dombokon. Jul. Aug. 

Lampsana communis L. Lunkány. Erdőkben. 
Máj. Aug. 

Aposeris foetida Less. Hátszeg, Kitid, Petrény. 
Erdőkben. Máj. 

. Tagetes patula L, Kertekben mivelve 
Cichorium Intybus L. Euss. Beteken. Jun. Aug. 

„ Endivia L. Kertekben mivelve. 
Leontodon autumnalis L. Buss. Beteken füves-

helyeken. Jul. Oct. 
„ hispidus L. M-Brettye, Buss. Beteken. 

Jun. Jul. 
Picris hieracioides L. Buss. Beteken, szántók 

szélein. Jun. Aug. 
Tragopogon major Jacq. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Jun. Jul. 
„ orientális L. Buss. Beteken. Jun. Jul. 

Podospermum Jacquinianum Koch. Alsó-Nádasd. 
Füves dombokon. Máj. Jun. 

Hypochoeris radicata L. Kovrágy, Jó Valcsel. Be
teken. Jun. Jul. 

,, maculatá L. Hátszeg. Füves dombokon. 
Jun. Jul.' 

Taraxacum officináié Wigg. Buss. Beteken. Apr. 
Máj. 

Chondrilla juncea L. Szt. Gy. Válya. Szántókon 
Jun. Aug. 

Lactuca sativa L. Mivelve. 
„ Scariola L. Szt. Gy. Válya. Mivelt és ' 

miveletlen helyeken. Jul. Aug. 
„ saligna L. Alsó-Nádasd. Martokon, szán

tokon. Jul. Aug. 
„ muralis Gártn. Lunkány. Erdőkben Jul. Aug. 

Sonchus oleraceus L. Buss. Kertekben, mivelt 
helyeken. Jun. Szept. 

„ asper L. Buss. Kertekben, szőlőkben, 
mivelt helyeken. Jun. Szept. 

„ arvensisL. Buss. Szántókon, martokon. 
Jul. Szept. 

Crepis foetida L. 0 Brettye. Füves helyeken. 
Jun. Jul. 

„ setosa Hall. fii. O-Brettye. Füves helye
ken. Jun. Jul. 

„ praemorsa. Tausch. Hátszeg. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

„ biennis L. Buss. Beteken. Jun. Jul. 
Hieracium Pilosella L. O-Brettye. Füves dom

bokon. Máj. Jul, 
„ Auricula L. O-Brettye. Füves dombo

kon. Máj. Jul. 
„ floribundum Wimm et Grab. O-Brettye. 

Füves dombokon. Jun. 
„ pratense Tausch. Buss. Füves helyeken, 

réteken s berkekben. Jun. Aug. 
„ aurantiacum L. Ponorics. Hegyi réte

ken. Jun. Aug. 
„ praealtum Koch. O-Brettye. Füves dom-

v bókon. Jun. Jul. 
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487. Hieracium muroium L, M-Brettye. Erdőkben. 

Jun. Jul. 
488. „ pleiophyllum Schur. Ponorics. Erdők

ben, füves helyeken. Jun. 
489. „ umbellatum L. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Jul. Szept. 
53. Csimpaj-félék. Ambrosiaceae. 

490. Xanthium strumarium L. Buss. Miveletlen he
lyeken. Jul. Szept. 

491. •„ spinosum L. Buss. Miveletlen helyeken, 
. sánczokon. Jul. Aug. 

54. Csengetyüke-fólék. Campanulaceae. 
492. Campanula rotundifolia L. Lunkány. Hegyi 

réteken. Jul. Aug. 
493. „ bononiensis L. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Jun. Szept. 
494. „ rapunculoides L. Szt. Gy. Válya. Er

dőkben. Jun. Aug. 
495. „ Trachelium L. Szt. Gy. Válya. Erdők

ben. Jun. Aug. 
496. „ patula L. O-Brettye, Buss. Beteken. 

Jun. Jul. 
497. -„ persicifolia L. Buss. Erdőkben. Jun. Jul. 
498. „ glomerata L. M-Brettye. Bokros, füves 

dombokon. Jun Aug. 
499. „ sibirica L. Szt. Gy. Válya Dombokon. 

Jun. Aug. 
55. Áfonya-félék. Vacc in ieae . 

500. Vaccinium Myrtillus L. Ponorics. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

56. Olajfa-félék. Oleaceae. 
501. Ligüstrum vulgare L. O-Brettye. Bokros olda

lokon. Jun. Jul. 
502. Syringa vulgáris L. Ponorics, Mészsziklákon. Máj. 
503. Fraxinus e|celsior L. Buss. Kertekben. Máj. 
504. „ Orirus L. Hátszeg. Buss. Erdőkben. 

Kertekben. Máj. 
57. Krepin-félék. Asclepiadeae. 

505. Cynanchum Vincetoxicum. B. Brown. Hátszeg, 
O-Brettye. Erdőkben, füves helyeken. 

Jun. Jul. 
506. Asclepias syriaca L. Kertekben ültetve. 

58. Apocin^-félék. Apocyneae. 
507. Vinca minor L. Szt. Gy. Válya. Erdőkben. Apr. 

Máj. 
508. „ herbacea W. K. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Apr. Máj. 
59. Entz ián-fé lék . Gen t i ane ae. 

509. Geiitiana cruciata L. Buss. Füves dombokon. 
Jul. Aug. 

510. „ asclepiadea L. Lunkány. Erdőkben. 
Aug. Szept. 

511. „ Pneumonanthe L. M. Brettye. Füves 
dombokon. Jul. Szept. 

512. „ ciliata L. M. Brettye. Füves dombokon. 
Aug. Szept. -^"Sft 



^ __ . _ 

513. Erythraea. Centaurmm Pers. Euss. Eéteken. 
Jun. Aug. 

60. Szúlák-félék. Convolvu laceae . 
514. Convulvulus sepium L. Euss, Jó Valcsel. Ker

tekben. Erdők szélein. Jun. Aug. 
515 „ arvensis L. Euss. Kertekben, szántókon. 

Jun. Aug. 
516. Cuscuta europaea L. Szt. Gy. Válya. Komlón. 

Jun. Aug. 
517. „ Epithymum L. Szt. Gy. Válya. Ajakos 

növényeken. Jul. Aug. 
518. „'• Epilinum Weihe. Alsó-Nádasd. Lenen. 

Jul. Aug. 
61. Darócz-levelüek. Boragineae. 

519. Heliotropium europaeum L. Szt, Gy. Válya. Szán
tók szélein. Jul. Aug. 

520. Echinospermum Lappula Lehm. O-Brettye. Lege
lőkön, sánczokon. Jun. Szept. 

521. Cynoglossum officináié L. Euss. Műveletlen, fü
ves helyeken. Máj. Jun. 

522. Anchusa officinalis L. Euss. Miveletlen, poron-
dos helyeken. Jun. Jul. 

523. Nonnea pulla D. C. Hátszeg. N.-Oklos. Szántó
kon. Jun. Jul. 

524. Symphytum officináié L. O-Brettye. Eéteken, 
kertekben, füves táblákban. 

Jun. Jul. 
525. | tuberosum W. K. Ponorics. Erdőkben. 

Máj. Jun. 
526. Cerinthe minor L. N-Oklos. Szántókon. Jun. Jul. 
527. Echium vulgare L. Euss. Szántókon. Füves he

lyeken. Jun. Aug. 
528. „ rubrum Jacq. N.-Oklos. Füves dombo

kon. Jun. Jul. 
529. Pulmonaria officinalis L. Szt. Gy. Válya. Erdők

ben. Apr. Máj. 
530. „ mollis Wolff. Euss. Batiz. Erdőkben. 

Apr. Maj. 
531. Lithospermum purpureo-coeruleum L. Hátszeg. 

Erdőkben. Máj. Jun. 
.532. „ arvense L. Bácsi. Szántókon. Máj. Juli. 

; 533. Myosotis palustris Withrg. O-Brettye. Vizes-
1 réteken. Máj. Jun. 
1, 534. „ intermedia Link. Hátszeg, Alsó-Nádasd. 

Erdőkben, szántókon. Máj. Jul. 
535. „ stricta Lk. Szt. Gy. Válya. Füves dom

bokon. Apr. Máj. 
536. Lycium barbarum L. O-Brettye. Euss. Kerité-

1 seknél. Jun. Jul. 
j 62. Csucsor-félék. Solaneae. 
• 

53-7. Solanum nigrum L. Euss, Szt. Gy. Válya. Mi
veletlen helyeken. Jul. Szept. 

538. ,. Dulcamara L. O-Brettye. Kerítések 
mellett. Jun. Aug. 

539. „ tuberosum L. Mi vélve. 
1 540. Physalis Alkekengi L. Mácsó. Verőfényes olda-
« • lókon. Jun. Jul, 
1 541. Atropa physaloides L. O-Brettye. Kertekben. Jun. 
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542. Hyosciamus niger L. O-Brettye. Udvarokon, 
miveletlen helyeken. Jun. Jul. 

543. Nicotiana Tabacum L. Mivelve. 
544. „ rustica L. Mivelve. 
545. Datura Stramonium L. Euss. Udvarokon, mive

letlen helyeken. Jun. Jul. 
546. Capsicum annuum L. Mivelve. 
547. Lycopersicum esculentum Mill. Mivelve. 

63. Fark kór ó-fél ék. Verbasceae . 
548. Verbascum Phlomoides L. Szt. Gy. Válya. Szán

tókon, dombokon. Jul. Aug. 
549. Verbascum Lychnitis L. Szt. Gy. Válya. Füves 

dombokon. Jul. Aug. 
550. „ , nigrum L. M. Brettye. Utak szélén. 

Jun. Jul. 
551. „ orientale M.Bieb. Váralja, Jó Valcsel. 

Kavicsos, bokros dombokon, erdők 
szélein. Jul. Aug 

552. „ pboeniceum L. O-Brettye, Füves dom
bokon. Máj. Jun. 

553. „ Blattaria L. O-Brettye. Szántókon. 
Máj. Jun. 

554. Scrophularia nodosa L. Hátszeg. O-Brettye. 
Erdőkben, berkekben. Máj. Jul. 

555. „ Ehrhardti Stev. O-Brettye. Patakok 
mellett. Jul. Aug. 

556. „ Scopolii Hoppé. Ponorics. Erdőkben. 
Jun. Jul. 

557. „ laciniata W. K. Ponorics, Mészsziklá
kon. Jun. Jul. 

64. Pintyő-f élek. Ant i r rh ineae . 
558. Gratiola officinalis L. Hátszeg. 0 Brettye Euss. 

Nedves réteken, kis mocsárokban. 
Jul. Aug. 

559. Digitális grandiflora Lam, M.-Brettye. Erdők
ben. Jun. Jul. 

560. Linaria spuria Mill. Szent-György. Szántókon. 
Jul. Aug. 

561. „ genistifolia Mill. O-Brettye. Berkekben, 
száraz füves helyeken. Jul. Aug. 

562. „ chloraefolia Echb. Szt. Gy. Válya. Füves 
dombokon. Jul. Aug. 

563. „ vulgáris Mill. M.-Brettye. Füves szántó
széleken, martokon, Jul. Aug. 

564. Veronica Anagallis L. O-Brettye. Kalán. Pata
kok medrében, tóc«ák szélein. 

Máj. Szept. 
565. „ Beccabunga L. O-Brettye. Tócsák kö

rül. Máj. Szept. 
566. . „ urticifolia L. fii. Hátszeg. Ponorics. 

Erdőkben. Jun. Jul. 
567. „ Chamaedrys L. O-Brettye. Kertekben, 

füves helyeken. Apr. Jun. 
568. „ prostrata L. O-Brettye. Száraz réteken, 

füves dtmbokon. Máj. , 
569. „';•••' austriaca L. N-Oklos. Füves dombokon. 

Máj. Jun. 
570. • „ latifolia L. O-Brettye, Szt.' Gy. Válya. 

Eéteken. Máj. Jun. 
571. „ orchidea Cranz. Euss. Száraz réteken, 

füves dombokon. Jul. Szép. 
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572. Veronica serpyllifolia L. Ganczága. Erdőkben, 

füves helyeken. Máj. Jul. 
573. „ arvensis L. Szt. Gy.-Válya. Legelőkőn, 

füves helyeken. Apr. Máj. 
574. „ triphyllos L. Russ. Szántókon. Mart. Apr. 
575. „ agrestis L. Russ. Kertekben, szántókon. 

Marcz. Oktb. 
576. „ Buxbaumii Ten. O-Brettye. Kertekben, 

mivelt helyeken. Márcz. Okt. 
577. „ hederaefolia L. Russ. Szántókon, ker

tekben. Márcz. Okt. 
65. Szádor-félék. Orobancheae . 

578. Orobanche cruenta Bertolon, O-Brettye. Füves 
dombokon. Jun. 

579. „ Epithymum D. C. Mácsó, N-Oklos. Fü
ves dombokon. Jun. 

580. „, ramosa L. Russ. Törökbúza földeken, 
a kenderen. Aug. 

66. Lapor-félék. Rh inan thaceae . 
581. Melampyrum cristatum. L Szt. Gy.-VáJya. 

Füves dombokon. Máj. Jun. 
582. „ arvense L. Russ. Szántókon. Máj. Aug. 
583. „ nemorosum L. Hátszeg, M.-Brettye. 

Erdőkben. Jun. Aug. 
584. Rhinanthus minor Ehrn. Szt Gy.-Válya. Dom

bos réteken. Máj. 
585.. „ maior Ehrh. Russ. Réteken. Máj. Jun. 
586. „ hirsutus Lam. Sztr.-Plop, M-Brettye, 

Russ, Batiz. Búzavetések között, 
Jun. Jul 

587. Euphrasia officinalis L. M.-Brettye, Russ. Réte
ken. Jul. Szept. 

588. „ Odontites L. O-Brettye. Vizes réteken. 
Jun. Jul. 

589. „ serotina, Lam. Russ. Réteken, füves 
dombokon. Jul. Szept. 

590. „ < lutea L. Szt. Gy.-Válya. Füves dom
bokon. Jul. Aug. 

67. Ajakosok. Lab ia tae . 
591. Ocymum Basilicum L. Mivel ve. 
592. Lavandula vera L. Kertekben ültetve. 
593. Mentha sylvestris L. O-Brettye, Russ. Patakok, 

források szélein. Jul. Szept. 
594. „ piperita L. (v. crispa L.) Kertekben 

ültetve. 
595. , „ aquatica L. Kriseny. Patakok, mocsá

rok szélein. Jul. Szept. 
596. „ sativa Smith. O-Brettye. Tócsák körül, 

porondos vizes helyeken. Jul. Szép. 
597. Pulegium vulgare Mill. O-Brettye. Tócsák kö

rül, porondos nedves helyeken. 
Jul. Szept. 

,598. Lycopus europaeus L. Kriseny. Mocsáros helye-
. ken. Jun. Aug. 

599. Rosmarinus officinalis L. mivelve.; 
600. Salvia officinalis L. Kertekben ültetve. 
601. „ glutinosa L. O-Brettye, Lunkány. Bok

ros helyeken, erdőkben. Jul. Szept. 
& ' . l luz . Évk. Ví. köt. 

Oo-

602. Silvia austriaca Jacq. Szt. Gy.-Válya. Réte
ken. Máj. Aug. 

603. „ pratensis L. Russ. Réteken. Máj. Jun. 
b04. „ sylvestris L. N-Oklos. Dombos réteken. 

Jun. Aug. 
605. „ verticillata L. Russ. Réteken. Jun. Aug. 
606. Origanum vulgare L. Váralya. O-Brettye. Er

dős bokros helyeken. Jul. Szept. 
607. „ Maiorana L. mivelve. 
608. Thymus serpyllum L. Russ. N-Oklos. Füves 

dombokon. Jun. Szept. 
609. „ angustifolius Pers. O-Brettye Füves 

dombokon. Jun. Aug. 
610. „ pannonicus Rchb. Hátszeg. Erdőkben. Jun. 
611. „ comosus Heuff. Ponorics. Mészsziklákon. 

Jun Aug. 
612. Satureja hortensis L. Kertekben, mivelt helye

ken, elvadulva. 
613. Calamintha Acinos Olairv. O-Brettye. Szántó

kon. Jun. Szept. 
614. „ officinalis Mönch. Ganczága. Erdőkben: 

Jul. Aug. 
615. Clinopodium vulgare L. Váralja, Ponorics. Ka

vicsos, bokros helyeken. Jul. Aug. 
616. Hyssopus officinalis L. Kertekben ültetve, 
617. Nepeta Cataria L. O-Brettye. Miveletlen helye

ken. Jun Aug. 
618. „ nuda L. Szt. Gy.-Válya. Réteken, er

dők szélein. Jun. Aug. 
619. Glechoma hederacea L. Russ. Kertekben, mivelt 

s miveletlen helyeken. Máj. Jun. 
620. „ hirsuta W.K. Ganczága. Erdőkben. Máj. 
621. Melittis Melissophyllum. L. Ponorics. Erdőkben. 

Máj. Jun. 
622. „ grandiflora Lm. Hátszeg. Lunkány. 

Erdőkben. Máj. Jun. 
623. Larnium amplexicaule L. Russ. Szántókon. Apr. 

Jun. 
624. ,.<„' purpureum L. Russ. Mivelt helyeken. 

Márcz; Szept. 
625. „ maculatum L. Ganczága. Erdőkben. 

Máj, Jul. 
626. „ album L. Russ. Kertekben. Ápr. Szept. 
627. Galeobdolon luteum Huds. Hátszeg. Erdőkben. 

Máj. Jun. 
628. Galeopsis Ladanum L. Russ. Szántókon. Jul. 

Oktbr. 
629. „ versicolor Curt. Ö-Brettye. Kertekben. 

Jun. Aug. 
630. „ pubescens Bess. O-Brettye. Szántókon. 

Berkekben. Jul. Szept. 
631. Stacbys germanica L. O-Brettye, Russ, Batiz. 

Füves dombokon. Jun. Aug. 
632. „ alpina L. Ponorics. Erdőkben. Jul. Aug. 
633. „ sylvatica L. Ganczága. Erdőkben. Máj. 

Jul. 
634. „ palustris L. Kriseny. Patakok, sánczok 

szélein Jun. Aug. 
635. ,, annua L. Russ. Szántókon. Jul. Szept. 
636. '„ recta L. O-Brettye, N.-Oklos. Füves 

dombokon. Jul. Aug. 
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637. Betonica officinalis L. Kuss. Száraz réteken, 
dombokon. JUH. Aug. 

638. Marrubium vulgare L. Szt. Gy.-Válya. Mivelet
len helyeken. Jul. Szept. 

639. Ballota nigra L. O-Brettye. Kertekben, mive
letlen helyeken. Jul. Szept. 

640. Leonurus Cardiaca L. O-Brettye, Russ. Mive
letlen helyeken, kerítések mellett. 

Jul. Szept. 
641. Chaiturus Marrubiastrum. Echb. Szt. Gy.-Válya. 

Szántókon, miveletlen helyeken. 
Jul. Szép. 

642. Scutellaria hastifolia L. Russ. Füves helyeken 
a szőlők alatt. Jun. Jul. 

643. Prunella vulgáris L. Zeykfalva. Réteken, füves 
helyeken. Jun. Szept. 

644. .„ álba Pali. O-Brettye. Füves dombokon. 
Jun. Aug. 

645. Ajuga reptans L. O-Brettye. Réteken, füves 
helyeken. Máj. Jun. 

646. „ genevensis L. O-Brettye Sztr.-Ohába, 
Kitid. Füves helyeken. Máj. Jun. 

647. „ Chamaepitys Schreb. N.-Oklos. Szántó
kon. Jűn. Aug. 

648. Teucrium Chamaedrys L. Russ. Füves dombokon. 
Jun. Aug. 

68. - G a 1 a m b o cz-fólék. Verbenaceae. 
649. Verbéna officinalis L. Kuss. Füves helyeken, 

udvarokon. Jun. Szept. 
69. Kan ká l i n - f é l ék. P r imulaceae . 

650. Lysimachia vulgáris L. O-Brettye. Füves helye
ken, a Sztrigy partján. Jun. Aug. 

651. "„ punctata L. Szt. Gy -Válya. Erdőkben. 
Jun. Jul. 

652. „ Nummularia L. O-Brettye. Réteken. 
Jun. Jul. 

653. Primula officinalis Jaeq. O-Brettye, Szt. Gy.-
Válya. Berkekben, erdőkben. Apr. Máj. 

654. Anagallis arvensis L. Kuss. Szántókon. Jun. Aug. 
655. „ coerulea Schreb Szt Gy.-Válya. Szán

tókon. Jun. Jul. 
70. Útifű-félék. P l a n t a g i n e a e . 

656. Plantago major L. O-Brettye. Utak mellett, 
füves helyeken. Jul. Szept. 

657. „ média L. O-Brettye. Réteken, utak 
mellett. Jun. Szept. 

658. „ lanceolata L. Russ. Réteken, falak ós 
utak mellett. Máj. Szept. 

71. Ama rá nt-f élek. Amaran taceae . 
659. Amarantus retroflexus L. O-Brettye. Kertekben, 

mivelt helyeken. Jun. Oktb. 
72. Vérfür t - fé lék . Phy to lacceae . 

660. Phytolacca decandra L. Kertekben ültetve. 
73. Libatopp-fé lék . Chenopodeae. 

661. Chenopodium hybridum L. Russ. Szántókon. 
Jul. Szept. 

662. „ album. L. O-Brettye, Russ. Kertekben, 
mivelt helyeken. Jul. Szept. 

663. Chenopodium polyspermum L. O-Brettye Ker
tekben, mivelt helyeken. Jul. Szept. 

664. „ Vulvaria L. Szt. György-Válya. Udva
rokon, miveletlen helyeken. Jul. Szept. 

665. „ Botrys L. Kertekben ültetve. 
666. Blitum Bonus Henricus C. A. Mey. Russ. Ud

varokon, miveletlen helyeken. Jul. Aug. 
667. Béta vulgáris L. Mivelve. 
668. Spinacia inermis Moench. Mivelve. 
669. Atriplex hortensis L. Russ. Kertekben, mivelt 

helyeken. Jul. Aug. 
670. „ nitens Rebentisch, Szt. Gy.-Válya. Ke

rítések mellett. Jul. Szept. 
671. Atriplex laciniata L. Russ. Mivehtlen helyeken. 

Jul. Szept. 
672. „ rosea L. Szt. Gy.-Válya. Sánczokon, 

miveletlen helyeken. Jul. Szept. 
74. Czikkszár-félék. Polygonéae. 

673. Rumex obtusiíolius L. M-Brettye. Nedves ré
teken. Jul. Aug. 

crispus L. Russ, N-Oklos, Szent-
György. Réteken. Jun. Aug. 

Patientia. L. Mivelve. 
Scutatus L. Kertekben ültetve. 
Acetosa L. Russ. Réteken. Máj. Jul. 
Acetosella L. Zeykfalva, N-Oklos. Ré

teken, füves dombokon. Máj. Jun. 
679. Polygonum amphibium L. 0. Brettye. Tócsák

ban. Jun. Jul 
lapathifolium L. M.-Brettye. Mocsáros 

helyeken, sánczokon. Jul. Szept. 
Hydropiper L. M.-Brettye. Nedves, 

mocsáros helyeken. Jul. Szept. 
minus Huds. M-Brettye. Berkekben. 

Jul. Aug. 
orientale L. Kertekben, mivelt helye

ken, elvadulva. 
Convolvulus L. O-Brettye. Bokros helye

ken, szántókon. Jun. Szept. 
Fagopyrum L. Mivelve. 

75. Timelia-fólék. Thymeleae . 
686. Passerina annuaWickstr. Tompa. Porondos szán

tókon. Jun. Jul. 
687. Daphne Mezereum L. Batiz. Erdőkben. Apr. 

674. 

675. 
676. 
677. 
678. 

680. 

681. 

682. 

683. 

684. 

685. 

688. Thesium intermedium Schrad. Szt. Gy.-Válya. 
Füves dombokon. Máj. Jun. 

77. Gége virág-félék. Ar is to lochineae . 
689. Aristolochia Clematitis L. Russ. Szántókon. 

Máj. Jun. 
690. Asarum europaeum L. Batiz, Felső^Nádasd. Er

dőkben. Máj. 
78. Kutyatéj - fé lók. Euphorb iaceae . 

691. Buxus sempervirens L. Ültetve. 
692. Euphorbia helioscopia L. Kuss, Miveletlen he

lyeken. Jun. Szept. 
693. „ platyphyllos L. Bácsi. Az országút szé

lén. Máj. Jun. 
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694. Euphorbia stricta L. O-Brettye. Szántókon, utak 
szélén. Jul. Aug. 

695. „ carniolica Jacq. Ponorics. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

696. „ epithymoides L. Szt. Gy.-Válya Erdők
ben. Apr. Jun. 

697. „ procera M. Bieb. M.-Brettye. Eéteken. 
Jun. Jul. 

698. „ Gerardiana Jacq. Bácsi, Az országút 
szélén. Máj. Jun. 

699. „ amygdaloides L. Ponorics. Erdőkben. 
Máj. Jun. 

700. „ Cyparissias L. Russ. Szántókon, füves 
dombokon. Ápr. Máj. 

701. „ Esula L. M.-Brettye. Réteken. Jun. Jul. 
702. „ incana Schur. Sztr.-Plop. 0-Brettye. 

Patakok partján, berkekben Máj. Jun. 
703. „ virgata W. K. N-Oklos. Réteken. Jun. 

Jul. 
704. „ falcata L. Russ, Szántókon. Jun. Jul. 

79. Csalán-félék. Ur t i ceae . 
705. Urtica urens L. Russ. Miveletlen helyeken. 

Jul. Aug. 
706. „ dioica L. Russ. Miveletlen helyeken. 

Jul. Aug. 
707. Cannabis sativa L. Mivelve. 
708. Humulus Lupulus L. 0-Brettye. Kerítések 

mellett. Jul. Aug. 
709. Morus álba L. Ültetve. 
710. „ nigra L. Ültetve. 
711. Ulmus suberosa Ehr. 0-Brettye. A Sztrigy part

ján. Ápr. 
80. Diófa-félék. J u g l a n d e a e . 

712. Juglans regia L. 0-Brettye, Batiz. Kertekben, 
szőlőkben. Máj. 

81. Koronások. Cupul i ferae . 
713. Eagus sylvatica L. Lunkány, Ponorics. Az 

erdőket alkotják. Apr. Máj. 
714. Quercus sessiliflora Sm. j A bükk tenyész-
715. „ pedunentata Ehrh. /vonalán alul a bok

ros és szálas erdőket alkotják. 
716. „ pubescens Wilkl. Hátszeg. Erdőkben. 

Máj. 
717. „ Cerris L Hátszeg. Erdőkben. Máj. 
718. „ Esculus L. Erdőkben. Hátszegnél. Schur 

Enum. Plánt. Trans. szerint. 
719. Corylus Avellana L. Ganczága. Erdőkben. Apr. 
720. Carpinus Betulus L. Hátszeg. Erdőkben. Apr, 

82, Fűzfa-félék. Sa l ic ineae . 
721. Salix fragilis L. i A Sztrigy mentén kerítések 
722. „ álba L. j mellé s berkekbe ültetve. Apr. 
723. „ babylonica L. Ültetve. 
724. „ amygdalina L. 0-Brettye. Kitid. A 

' Sztrigy s patakok partján. Apr. 
725. „ triandra L. 0-Brettye. A Sztrigy part

ján, patakok mellett. Apr. 
726. „ purpurea L. 0-Brettye. A Sztrigy part

ján. Apr. 

<x~ 

727. Salix viminalis L. 0-Brettye. A Sztrigy part
ján. Apr. 

728. „ cinerea L. Kriseny. Mocsáros helyeken. 
Apr. 

729. Populus tremala L. Ganczága. Erdőkben. Apr. 
730. ., pyramidalis Retzius. Ültetve. O-Biettyón 

nőstények is. Apr. 
731. „ nigra L. 0-Brettye, M-Brettye. Ber

kekben. Apr. 
83. Ny ir fa-fél ék. Be tu l ineae . 

732. Betula álba L. Jó-Valcsel. Száraz dombokon. 
Apr. 

733. „ pendula. Roth. Jó Valcsel. Száraz dom
bokon. Spt. 

734. Alnus glutinosa Gártn. A &ztrigyparti berke
ket alkotják. Márcz. 

84. Toboz termők. Coniferae. 
735. Juniperus communis L. Hátszeg. Napos hegy-

oldalokon. Apr. Máj. 
736. Pinus sylvestris L. Kovrágy. Hegyoldalokon. 

Máj. 
737. „ Abies L. Ültetve. 

85. Hidőr-félék. Al i smaceae . 
738. Alisma Plantago L. 0-Brettye. Tócsákban. 

Jun. Aug. 
86. Ele c s-f él ék. Bu tomeae . 

739. Butomus umbellatus L. Kriseny, Kalán. Tócsák
ban. Jun. Aug. 

87. Hutsza-félék. J u n c a g i n e a e . 
740. Triglochin palustre L. Sztr. Szt.-György. Mocsá

ros helyeken. Máj. Jun. 
88. Uszány-félek. Po tameae . 

741. Potamogeton natans L. Sztr.-Plop, Russ. Tó
csákban. Jul. Aug. 

742. „ crispus L. Sztr.-Plop, 0-Brettye. Tó
csákban. Jun. Aug. 

743. „ pusillus L. Zeykfalva. Tócsákban. Jul. 
Aug. 

89. Lepese-fólék. Lemnaceae . 
744. Lemna minor L. Sztr.-rPlop, 0-Brettye, Russ-

Tócsákban, sánczokbau. Apr. Máj. 
90. Káka-félék. Typhaceae. 

745. Typha latifolia L. 0-Brettye, Kriseny. A Sztrigy 
partján, tócsákban. Jul. Aug. 

746. Sparganium ramosum Huds. 0 Brettye. Tócsák
ban. Jul. Aug. 

91. Konty virág-félék. Aroideae. 
747. Aram maculatum L. Ponoric!. Erdőkben, 

92. Kosbor-félék. Orchideáé. 
748. Orehis militaris L. Ponorics. Kaszálókon. Máj. 

Jun. 
•M® 
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„ mascula L. Ponorics. Eéteken. Máj. Jun. 
„ elegáns Heuff. Kalán. Nedves réteken. 

749. OrcMs variegata Ali. Szt.-Gy.-Válya. Dombos 
réteken. Máj. Jun. 

750. „ ustulata L. Szt.-Gy.-Válya. Eéteken. Máj. 
Jnn. 

751. „ coriophora L. Szt.-Gy.-Válya. Máj. Jun. 
752. „ Morio L. Euss. Füves dombokon. Máj. 
753. 
754. 

Máj. Jun. 
755. „ sambucina L. Hátszeg, Lunkány. Erdők

ben. Máj. Jun. 
756. „ maculata L. Ponorics. Eéteken. Máj. 

Jun. 
757. Peristylus viridis Lindl. Ponorics. Réteken. Máj. 

Jun. 
758. Platanthera bifolia Rich. Hátszeg, M.-Brettye. 

Erdőkben. Máj. Jun. 
759. Cephalanthera rubra Eich. Ponorics. Erdőkben. 

Juni. 
760. Epipactis palustris Cranz. Euss. Nedves réte

ken. Jul. Aug. 
93. Nőszirom-félék. I r ideae . 

761. Crocus banaticus Heuff. Batiz. Erdőkben. Márcz. 
762. „ iridiflorus Heuff. Hátszeg, Pokol-Valcsel. 

Erdőkben. Szept. Oktb. 
763. íris variegata L. Szt.-Gy.-Válya. Magas olda

lokon. Máj. Jun. 
764. „ Pseudacorus L. O-Brettye, Kriseny. Mo

csárokban. Jun. Jul. 
94. Amar i l l i s - fé lók . Amary l l i deae . 

765. Nar.cissus poé'ticus L. Kertekben ültetve. 
766. Leucojum vernum L. Ponorics. Eéteken. Apr. 

85. Nyulárnyék-félek. Asparageae . 
767. Asparagus officinalis L. O-Brettye. Eéteken. Jun. 
768. Paris quadrifolia L. Ponorics. Erdőkben. Máj. 
769. Convallaria Polygonatum L. Szt.-Gy.-Válya. 

Erdőkben, Máj. Jun. 
770. . „ latifolia L. Hátszeg, Szt.-Gy.-Válya. 

Erdőkben. Máj. Jun. 
771. „ -majális L. Hátszeg. Erdőkben. Máj. 

96. Liliom-félék. L i l i aceae . 
772. Tulipa Gessneriana L. Kertekben ültetve. 
773. Lilium Martagon L. Ponorics. Bokros, füves he

lyeken. Jun. 
774. „ candidum L. Kertekben ültetve. 
775. Erythronium Dens canis L. Szt.-Gy.-Válya. Er

dőkben. Marcz. Apr. 
776. Ornithogalum stachyoides Schult. Szt.-Gy.-Vá

lya. Szántókon, réteken. Jun. . 
777. „ umbellatum L. O-Brettye. Berkek

ben, füves helyeken. Máj. 
778. Gagea stenopetala Rchb. Batiz. Szántókon, fü

ves helyeken. Apr. 
779. „ arvensis Schult. Bácsi. Szántókon, .Apr. 
780. „ lutea Schult. Hátszeg. Erdőkben. Apr. 
781. Scilla bifolia L. Batiz. Erdőkben. Márcz. Apr. 
782. Allium ursinum L. Ponorics. Erdőkben. Máj. 
783. „ acutangulum Schrad. O-Brettye. 

Vizes réteken. Jun. Jul. 

784. Alium ursinum sativum L.\ w . , 
785. „ Porrum L./ M i v e l v e-
786. „ vineale L. O-Brettye, Euss. Ve

tések között. Jun. Jul. 
787. ,, oleraceum L. \ 
788. „ schoenoprasum L. [ M i w ) v p 
789. „ Ascalonicum L. érvelve. 
790. „ Cepa L. J 
791. Muscari comosum Tausch. O-Brettye. Bokros 

oldalokon. Jun. 
792. „ tenuifiorum Tausch. Euss. Vetések kö

zött. Máj. Jun. 
97. Kökörcsin-félék. Colchicaceae . 

793. Colchicum pannonicum Gries. Batiz, Felső-Ná-
dasd. Köves dombokon. Szept. 

794. Veratrum album L. Ponorics. Eéteken. Jun. 
Aug. 

98. Szittyó-félék. J u n c a c e a e . 
795. Juncus conglomeratus L. O-Brettye. Mocsárok, 

patakok szélén. Máj. Jun. 
796. „ effusus L. O-Brettye. Mocsárok, patakok 

szélén. Má. Jnn. 
797. „ glaucus Ehrh. O-Brettye. Mocsárok, pa

takok szélein. Máj. Jun. 
798. „ sylvaticus Eeichard. Hátszeg. Mocsárok

ban, az erdőkben Jun. Jul. 
799. „ lampocarpus Ehrh. O-Brettye. Patakocs-

kák, mocsárok szélein. Jun. Jul. 
800. „ bufonius L. Szt.-Gy.-Válya. Erdőkben. 

Jul. Aug. 
801. Luzulaalbida D. C. Hátszeg. Erdőkben. Jun. Jul. 
802. „ campestris D. C. O-Brettye, Euss. Fü

ves dombokon. Marcz. Apr. 

99. Sás-fél ék. Cyperaceae. 
803. Cyperus fuscus L. O-Brettye. Mocsáros, nedves 

porondos helyeken. Jul. Aug. 
804. Cladium Mariscus E. Brown. Szt.-György. Mo

csárokban. Jun. Jul. 
805. Heleocharis palustris E. Brown. O-Brettye. 

Mocsáros helyeken. Jun. Aug. 
806. Scirpus Tabernaemontani Gml. Euss. Mocsárok

ban. Jun. Aug. 
807. „ maritimus L. Kriseny. Mocsárokban. 

Jul. Aug. 
808. „ sylvaticus L. O-Brettye. Mocsárokban. 

Jun. Aug. 
809. Eriophorum latifolium Hoppé. Kalán. Mocsáros 

réteken. Máj. 
810. Oarex vulpina L. Kriseny. Mocsárokban. Máj. 

Jun. 
811. „ stellnlata" Good. Ponorics. Nedves réte

ken. Jun. 
812. „ leporina L. Hátszeg. Mocsárokban, az 

erdőkben. Jun. 
813. „ praecox Jacq. Euss. Füves dombokon. 

Apr. Máj. 
814. „ flava L. Szt.-György. Mocsárokban. Máj. 

Jun. 

- ^ 
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815. Carex distans L. Kalán. Mocsárokban. Máj. 
Jun. 

816. „ sylvatica Huds. Petrény. Erdőkben. Jun. 
Jun. 

817. „ paludosa Good. Kalán. Mocsárokban Jun. 
Jul. 

818. „ hirtaL. Russ. Nedves réteken,Máj. Aug. 

100. Izékesek. G r a m i n e a e . 
819. Zea Mays L. Mivelve. 
820. Andropogon Ischaemum L. Russ. Füves dombo

kon. Jul. Szept. 
821. Panicum sanguinale L. Russ. Mivelt helyeken, 

kertekben. Jun. Szept. 
822. „ Crus galli L. Russ. Mivelt helyeken, 

szántókon. Jul. Szept. 
823. „ miliaceum L. Mivelve. 
824. Setaria verticillata Beauv. Russ. Szőllőkben. Jul. 

Szép. 
825. „ viridis Beauv. Russ. Szőllőkben, szántó

kon. Jul. Szept. 
826. „ glauca Beauv. Russ. Szőllőkben, szántó

kan. Jul. Szept. 
827. Phalaris arundinacea L. v. picta. Kertekben 

ültetve. 
828. Hierochloa australis R. et S. Szt.-Gy.-Válya 

Erdőkben. Marcz. i.pr. 
829. Anthoxanthum odoratum. L. Hátszeg. Erdőkben. 

füveseken. Máj. Jul. 
830. Alopecurus pratensis L. 0-Brettye. Réteken. 

Máj. Jun. 
831. „, fulvus Sm. 0-Brettye. Kriseny. Mo

csárokban. Jun. Jul. 
832. Phleum Boehmeri Weber. N.-Oklos. Füves dom

bokon. Jun. Jul. 
833. „ pratense L. Bácsi. Réteken. Jun. Jul. 
834. Cynodon Dactylon Pers. N.-Oklos. Porondos 

szántókon. Jul. Szept. 
835. Agrostis stolonifera L. 0-Brettye. Réteken. Jun. 

Jul. 
836. „ vulgáris Withering. Russ. Száraz ré

teken Jun. Jul. 
837. Calamagrostis littorea D. C. 0-Brettye, a Sztrigy 

partján. Jul. Máj. 
838. ,, Epigejos Roth. Ganczága. Erdők

ben. Jul. Aug. 
839. Milium effusum L. Hátszeg. Erdőkben. Jun. 

Jul. 
840. Stipa pennata L. Batiz. Verőfényes dombokon. 

Máj. Jun. 
841. „ capillata L. Batiz. Füves oldálokon, szől

lőkben. Jun. Jul. 
842. Phragmites communis Trin. Kriseny. Mocsárok

ban, Aug. Szept. 
843. Kceleria eristata Pers. 0-Brettye, N.-Oklos. Fü

ves dombokon, Jun. Jul. 
844. Aira caespitosa L. 0-Brettye. -Réteken. Jun. 

Jul. 
845. Holcus lanatus L. Baczalár. Réteken. Jun. Jul. 
846. Arrhenatherum elatius M. et K. Szt.-Gy.-Válya. 

Réteken. Jun. Aug. 

" ^ 
847. Avena sativa L. Mivelve. 
848. „ pratensis L. N.-Oklos. Dombos réteken. 

Jun Jul. 
849. Danthonia provinciális D. C. N.-Oklos. Füves 

dombokon. Jun. 
850. Melica ciliata L. N.-Oklos. Száraz füves dom

bokon. Máj. Jun. 
851. „ nutans L. Hátszeg. Erdőkben. Máj. Jun. 
852. Briza média L. N.-Oklos. Füves dombokon. Jun. 

Jul. 
853. Eragrostis pilosa Beauv. Russ. Az országát szé

lén. Jul. Szept. 
854. Poa annua L. Russ. Udvarokon, füves helye

ken. Máj. Oktb. 
855. „ bulbosa L. Szt.-Gy.-Válya. Száraz réte

ken. Máj. Jun. 
856. „ nemoralis L. Hátszeg, Ganczága. Er

dőkben. Jun. Aug. 
857. „ triviális L. Kriseny. Nedves réteken. Jun. 

Jul. 
858. „ pratensis L. Hátszeg, 0-Brettye. Erdők

ben, réteken. Máj. Jun. 
859. „ compressa L. 0-Brettye. Füves dombo

kon. Jun. Jul. 
860. Glyceria spectabilis M. et K. Kriseny. Mocsá

rokban. Jul. Aug. 
861. „ fluitans R. Beauv. 0-Brettye. Tócsákban. 

Jun. Jul. 
862. „ aquatica Presl. Kriseny. Mocsárokban. Jul. 

Aug. 
863. Dactylis glomerata L. Rass. Réteken. Jun. Jul. 
864. Cynosurus eristatus L. Russ. Bokros füves he

lyeken. Jun. Jul. 
865. Festuca ovina L. Hátszeg. Füves dombokon. 

Máj. Jul. 
866. „ aruundinacea L. Kalán. Nedves réteken. 

Jun. Jul. 
867. „ elatior L. Szt.-Gy.-Válya. Réteken. Jul. 

Jul. 
868. Braehypodium sylvaticum R. et S. Ganczága. 

Erdőkben. Jul. Aug. 
869. „ pinnatum Beauv. Szt.-Gy.-Válya. Bokros 

helyeken. Jun. Jul. 
870. Bromus secalinus L. 0-Brettye. Vetések között 

Jun. Jul. 
871. „ racemosus L. Szt.-Gy.-Válya. Réteken. 

Máj. Jun. 
872. „ mollis L. 0-Brettye. Réteken. Máj. Jun. 
873. „ arvensis L. Szt.-Gy.-Válya. Szántókon. 

Máj. Jun. 
874. „ inermis Leys. Szt.-Gy.-Válya. Dombokon, 

szőllőkben. Jun. Jul. 
875. „ sterilis L. 0-Brettye. Miveletlen helye

ken, utak szélein. Máj. Jun. 
876. „ Tectorum L. Tompa. Miveletlen helye-

. ken. Máj. Jul. 
877. Triticum vulgare L. j 
878. „ Spelta > Mivelve. 
879. „ monococcum L.' 
880. „ repens L. 0-Brettye. Kertekben. Jun. 

Jul. 
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881. 
882. 

883. 

884. 

885. 

886. 

887. 

Hordeum vulgare L. Mivel ve. 
,..'„ murinum L. Kuss. Falak, utak mellett. 

Jul. Szept. 
Lolium perenne L. Buss. Füves helyeken. Jun. 

Octb. 

101. Lopvanőszők. Cryptogamae. 

Equisetum arvense L. O-Brettye. Nedves szán
tókon. Apr. Máj. 

„ Telmateja Ehrh. O-Brettye. Bokros he
lyeken, a Sztrigy partján. Máj. 

„ limosum L. Mácsó, Kitid. Nedves poron-
dos hegymállékon, patakok partján. Jun. 

Lycopodium clavatum L. Ponorics. Legelőkön. 
Jul. Aug. 

Polypodíum vulgare L. Hátszeg. Erdőkben. Jun. 
Jul. 

889. „ Phegopteris Sw. Ponorics. Sziklákon. 
Jun. Jul. 

890. Aspidium Braunii Spen. Ponorics. Erdőkben. 
Jun. Jul. 

891. „ Oreopteris Sw. Ponorics. Jul. Aug. 
892. „ Filix mas. Sw. O-Brettye. Berkekben. 

Jul Aug. 
893. „ spinulosum D. C. O-Brettye, Ponorics. 

Berkekben, erdőkben. Jul. Aug. 
894. Cystopteris fragilis Bernh. Ponorics. Sziklákon. 

Jul. Aug. 
895. Asplenium Trichomanes L. Ponorics. Sziklákon. 

Jul. Szept. 
896. „ Buta muraria L. Ponorics. Sziklákon. 

Jul. Aug. 
897. Scolopendrium officináié Sw. Lunkány. A bar

langnál. Jun. Szept. 
898. Pteris aquilina L. Ganczága. Erdőkben Jul. 

Szept. 

"1 

IV. 
-Madártani leírása. 

A Sztrigy mente Ornisát Erdélyben a legki-
buvároltabbak közzé sorolhatni. 

Boldog emlékezetű Stetter J. Vilmos, hazánk
ban a madár ismének megállapitója, ki jobb bará
tokra s a közismeretben hivatalos pályáján több fi
gyelemre volt érdemes, mint a mennyiben részesült, 
már jókorán nagy figyelemmel kisérte a Sztrigy men
te madár- faunáját s a magyar orvosok ós természet
vizsgálók Kolozsvárt 1844-ik évben tartott nagy gyű
lésén az e vidéken észlelt érdekes madár-vonulatról 
is emlitést tett értekezésében. 

Vele azon egy időben azonban Bussi birtokos 
Buda Elek is szenvedélylyel fogott a madárgyüjtés-
hez s érdekes gyűjteményt állított öszsze, melyet a 
N -Enyedi Bef. főiskolának ajándékozott ugyan 1852-
ben, de a gyűjtést azért azután is folytatta, 
i Buda Eleknek az az előnye volt, hogy mint 
gen gyakorlott vadász sok érdekes madarat ejthetett el 
s igy tapasztalásait nem csak a lőtávulon túli kétes 
észleletekre alapitotta. 

Az 1850-ik éven kezdve mind ez ideig iró is 
minden évben több versen kereste fel a Sztrigy men
tét madárismei szempontból s gyűjteményében szá
mos e vidéken szerzett madár van. 

1860-an innen Buda Ádám, a Buda Elek fia 
kezdett a Sztrigy mentéről egy gyűjteményt összeál
lítani, mely jelenleg egy pár száz példányból áll. 

Azon kivül a mit ezen a vidéken yadászok 
is elejtettek, nagyobbára mind a fenn meg nevezettek 
gyűjteményeibe került. 

Ezek szerint az alább írtaknak 26 évi, szakadat
lanul tartott észlelet és gyűjtés szolgáltatja az 
anyagot. 

A Sztrigy mentén ez ideig észlelt madarak 
következők: 

C a t h a r t e s p e r c n o p t e r u s Temm. Neoph-
ron percnopterus. Sav. 1846-ban. Buda Elek észlelte 

1 Busson egy elesett juh hulláján, elejtenie azonban 
k : : 

nem sikerült. A hatvános években Buda Ádám látott 
egyet leszállva Sztr.-Plopnál, Mindkét észlelet nyár
ban történt. 

V u l t u r c ine reus L. Vultur monachus L. 
Ezt a havasoknak s a kopár dombos vidékeknek 
szorgalmas hullatakaritóját a Sztrigy mentén csak 
átvonultában észlelhetni, mivel a sürün fekvő falvak 
között leszállani ritkán vesz magának bátorságot. A 
lunkányi s ponoricsi hegyeken gyakrabban fordul 
meg a juhnyájak körül, elesett állatok után leske
lődve, 

V u l t u r fulvus L. Gyps fulvus. Gray. A 
lunkányi s ponoricsi határokon észlelhető az elsőbb
nél ritkábban ós csak a meleg időszakban. 

Aquila fúlva. L. Aquila Chrysaetos Pali. 
Több példány ejtetett el a Sztrigy mentén, s az 
évnek mind meleg, mind hideg szakában észleltetett. 

Aqui la c h r y s a e t o s Leisl . Aquila heliaca 
Savigny. Ez a sas ugyan még nem ejtetett el a 
Sztrigy mentén, de miután a havasokon eléjön, még-, 
pedig a Retyezáton nem ritkán, .feltehetni, hogy né
ha ezen a vidéken is átvonul. 

Aqui la n a e v i a L. A zeykfalvi s Baczalári 
réteken előfordul nyárban. 

A q u i l a penná t a Br. Buda Elek lőtt egy 
példányt a m.-brettyei erdőben nyárban. 

Aqui la a l b i c i l l a Br. Haliaetus albicilla 
L. A Sztrigy melletti berkekben tartózkodik ritkán, 
az őszi s téli hónapokban. 

Aqui la b r a c h y d a c t y l a Wolf. Circaetus 
gallicus Gm. Többször észleltetett nyárban. 

Aquila ha l iae tosL. Pandion haliaé'tos Cuv. 
Nyári hónapokban felkeresi ritkán a Sztrigyet s becsap 
a vízbe a halak után. 

Falco milvus L. Miivas regalis Br. A 
zeykfalvi határon fordul elé gyakrabban, nyár végén 
és az őszi hónapokban 
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F a l c o ater L. Milvus niger. Br, Az előbbi

nél ritkább, szerző egyszer találta December hé vé
gén Váralyánál. 

Fa lco b u t e o L. Buteo cinereus Br. Fészke-
lési idejét kivéve, mikor erdőkbe vonul, télen nyáron 
található. 

Falco lagopusL. Archibuteo lagopus Brehm. 
Csak télben jelenik meg s a Sztrigy partjain magas 
fákon tartózkodik. 

Falco p a l u m b a r i u s L. Astur palumbarius 
Bechst. Egész éven észlelhető, fészkelni az erdőkbe 
vonul. 

Falco nisus L. Aceipiter nisus Pali. Talál
ható égés* éven át. 

Falco p e r e g r i n u s L. Falco communis Br. 
et Gml. A Sztrigy völgyén télben jelenik meg s a 
mezőn a foglyokat üldözi. 

Fa leo s u b b u t e o L. Hypotriorchis subbuteo 
Gml. Tavaszszal érkezik meg, télire elvándorol. 

Falco aesálon L. Hypotriorchis aesaion 
Gml. Decemberben s januáriusban jelenik meg s 
februárban megint eltávozik, nagyon ritkán márczi-
usban is még vissza marad egyenként; miről 1852-en 
márczius közepén iró által m-Brettyénél elejtett ki
nőtt him-példány tanúskodik. A fiatalok gyakrabban 
jelennek meg mint a kinőttek. 

Falco rufipes L. Erythropus vespertinus 
Brehm. Áprilisben érkezik, csapatokban vonul kotoló 
helyeire, ősszel azonban csak egyenként észlelhetni. 

F a l c o t i n u n c u l u s L . Tinunculus alauda-
rius Br. Márcziusban, áprilisben érkezik, kotól a 
Sztrigy mentén is, october- novemberben megint el
vonul. Enyhe télen azonban még vissza marad egy-
egy pár. 

Falco t i n u n c u l o i d e s Tem. Tinunculus 
cenchris Bp. A Sztrigy mentén ritkán fordul meg. 
Tavasszal érkezik, télire elköltözik. 

Fa l co rufus Gml. Circus aeruginosus L. 
Tavasszal érkezik, télire elköltözik, A Sztrigy mentén 
nem oly gyakori, mint azon vidékeken, hol nagyobb 
tavak vagy nádasok léteznek. 

Falco cyaneus L. Strigiceps cyaneus Bp. 
A Sztrigy mentén nem közönséges, néha télen is 
észlelhető egyes kinőtt fejér him. 

Falco c ine raceus L. Strigiceps cineraceus 
Bp. Tavasszal érkezik, télire elköltözik. Ezen közön
séges orvülyü se oly gyakori a Sztrigy mentén, mint 
némely más vidéken. 

Str ix u r a l e n s i s L. Pyrinum uralense Gr. 
Őszi s téli hónapokban többszőr lövetett a sztrigy-
parti berkekben. Tavasszal északra vonul. 

St r ix a l u c o L . Pyrinum aluco Gav. Télben 
az erdőkből levonul a berkekbe és kertekbe. 

S t r ix f lammea L. Állandó, a Sztrigy men
tén padlásokon (hiúkban) fészkel. 

S t r i x passer ina L. Glaucidiumpasserinum 
Bője. A falukbán tartózkodik. Állandó hasznos kis 
bagoly s mint szorgalmas egérpusztitő nagy kímé
letre érdemes. 

Str ix dasypus Bechst. Nyctale funerea 
Bp. Buda Elek lőtt egy példányt a negyvenes évek
ben Busson. 

: Í S t r i x bubo L. Bubo marinus Sibb. A na
gyobb erdőkből leszáll télben a Sztrigy melletti berkekbe. 

S t r ix otus L. Otus vulgáris Flem. Erdőkben, 
berkekben állandó. , 

S t r i x b rachyo tus L. Brachyotus palustris 
Bp. Bokros füves erdőkben, télben nádas helyeken 
tartózkodik. 

Strix scops L. Scops zorea Sav. A negyvenes • 
években Sztr. Szt. Gjörgy-Vályánál ejtetett el egy 
példány. 

Lanius excubi tor L. Ősszel érkezik, tavas
szal elvándorol. 

Lanius mino r L. Tavasszal érkezik, ber
kekben, kertekben fészkel, ősszel eltávozik. 

Lan ius col lur io Briss . Tavasszal érkezik, 
bokros helyeken fészkel, ősszel elvándorol. 

Corvus Corax L. Főleg ősszel észlelhetők 
páronként kergetőzve, különben az év minden szaká
ban találhatók, elesett állatok hulláinál. 

Corvus corn ix L. Állandó. 
Corvus f rugi legus L. A Sztrigy mentén 

nem oly közönséges, > mint sok más vidéken. 
Corvus m onedula L. Ezen faj se oly gya

kori a Sztrigy mentén, mint más vidékeken. 
Corvus pica L. Pica caudata. Állandó. Ber-. 

kékben, kertekben gyümölcsfákon fészkel. 
Corvus g l a n d a r i u s L. Garrulus glanda-

rius Bp Erdőkben fészkel, ősszel, télen leszáll a 
berkekbe kertekbe. 

C o r a c i a s g a r r u l a L . Tavasszal érkezik ki
sebb nagobb csapatocskákban, ősszel megint elköl
tözik. A Sztrigy mentén inkább nyár végén s ősz 
elején észlelhető. 

Orjolus G a l b u l a L . Májusban jelenik meg, 
a berkekben fészkel, augusztusbán vagy legkésőbb 
szeptember első felében megint elköltözik. 

Merops a p i a s t e r L. Átvonul ritkán a 
Sztrigy mentén. Az ötvenes években Nagy Oklosnál 
egy nagyocska csapat fordult meg, melyből néhány 
példány elejtetett. Télire melegebb égalj alá vonul. 

Allcedo ispida L. Némely évben egész éven 
át észleahetni, máskor télben elvándorol. A Sztrigy 
martjábun lyukakban fészkel. 

C c u l u s c a n o r u s L . Tavasszal érkezik, ber
kekben, kertekben tartózkodik, nyárára felvonul a 
magasabban fekvő lomberdőkbe; később megint le
száll a Sztrigy terére, télire pedig elköltözik. 

P i cus m a r t i u s L . Á lunkányi és ponoricsi 
bükk erdőkben tartózkodik, hol fészkel is. Az alan-
tabbi helyekre nem száll le. 

P i c u s v i r i d i s L. A lunkányi, ponoricsi és 
hátszegi bükk és csere erdőkben tartózkodik, hol 
fészkét is rakja; télen felkeresi olykor a gyümölcsös 
kerteket is. 

Picus c a n u s L . Lombos erdőkben s berkek
ben tartózkodik és fészkel. A Sztrigy parti berkek
ben tavasszal, ősszel; nem ritkán felkeresi a gyümöl
csös kerteket is. 

P i c u s majos L. Erdőkben fészkel; ősszel, 
télen leszáll a berkekbe és kertekbe ; havazás alkal
mával a faluk körüli szántókon is keresgél a török
búza korékon táplálók után. 

JS?£}>.-
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P i c u s l euconotos Bechst. A lunkányi 
s ponoricsi bükk erdőkben tartózkodik s fészkel, néha 
tavasszal s ősszel felkeresi a berkeket s kerteket is. 

P i cus medius L. Erdőkben tartózkodik s 
fészkel; ősszel, télen egyenként a berkekben s ker
tekben is megfordul. 

Picus minor L. Nem közönséges; erdőkben 
i fészkel; ősszel, tavasszal felkeresi a kerteket is. 

J y n x t o r q u i 11 a L. Tavasszal érkezik, erdők
ben, berkekben fészkel, ősszel távozik. 

S i t t a caes ia M. Az erdőkben fészkel, nyár-
végón s ősszel lehúzódik a berkekbe, kertekbe, a 
hideg idő beálltával azonban megint az erdőkbe vonul. 

C e r t h i a fami l i á r i s L.Erdei lakos; ősszel, 
télen felkeresi a berkeket s kerteket is. 

Tichodroma phoenicopteraTem. Ticho-
droma muraria Hl. KWO-ben lőtt Buda Elek egy 
példányt a ponoricsi mészsziklákon. 

Upupa e p o p s L . Márcziusban érkezik, erdők
ben, berkekben s kertekben faodukban fészkel; ősszel 
elköltözik. 

P y r r h ula vu lgá r i s B r i s s . A havasok 
fenyveseiből csak télben száll le a Sztrigy terére, ta-

: vasszal megint felhúzódik. 
Loxia cocco th raus t e s L. Coccothraustes 

vulgáris Br. A hátszegi erdőkben fészkel, a kirepí
tett fiakkal aztán felkeresi a kerteket, télben vándo
rol, de nem költözik el egészen. 

E r i n g i l l a ch lo r i s Tem. Erdőkben fészkel 
fiaival, aztán a berkekbe s kertekbe húzódik. 

Er ing i l l a . d.omestica L. Passer domesti-
cus Bp. Állandó. 

E r i n g i l l a montana L. Passer montanus 
Aldrov. Nyárban mezőkön, bokros helyeken, tartóz
kodnak, télben csapatokban keresik fel a csűrös és 
veteményes kerteket. 

F r ing i l la coelebs L. Erdőkben kotól, ki-
í repített fiaival levonul a faluk körüli berkekbe s 

kertekbe s ott telel. 
E r i n g i l l a mon t i f r i ng i l l a L. A Sztrigy 

mentén csak télben észlelhető kisebb, nagyobb csapa-
tocskákban. 

E r i n g i l l a c a n n a b i n a L . Állandó. Ker-
: tekben, kerítések ereszei alatt, bokrokban fészkel; 

télben csapatokban láthatni kertekben, burjános he
lyeken, mezőkön, a hótól megtisztult foltokon. 

E r i n g ü l a l i n a r i a L. Némely télben ószak-
felől érkezik nagyocska csapatokban, tavasszal vissza 
költözik. 

E r i n g i l l a sp inns L. Késő ősszel, télben 
csapatokban jelenik meg az egeresekbeu ; az egerfa 
magvával táplálkozik, tavasszal elvonul. 

F r i n g i l l a c a r d u e l i s L . Állandó, fákon fészkel. 
Ember iza m i l i a r i a L. Állandó; búzában, 

fűben fészkel; havas időben csapatokban keresi fel 
a csűrőskerteket. 

Emberiza c i t r i n e l l a L. Erdőkben, bokrok
ban fészkel, télben ez is csapatokban keresi fel a 
csűrőskerteket. 

Emberiza schoeniclus L. Nádasokban 
fészkel; a Sztrigy mentén inkább ősszel s télen ész
lelhetni. 

_ , . 
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Ember iza n iya l i s L. Plectrophanes niva- I 
lis Meyer. Télben láttatott néhányszor. \ 

Emberiza c i a L . Az orlyai várrom körüli 
bokros helyeken fészkel. 

Alauda a lpes t r i s L. 1856-ban januáriusban 
lőtt Buda Elek a ganczágai szántóföldeken több pél
dányt egy 40 darabból álló csapatból. 

A lauda e r i s t a t a L. Állandó. 
Alauda arborea L. Márcziusban érkezik, 

erdős helyeken fészkel és tartoakodik; ősszel elvonul. 
Alauda a rvens is L. Februáriusban, már

cziusban érkezik, szántókon kaszálókon fészkel, októ
berben elköltözik. 

An thus c a m p e s t r i s Bechst . Tavasszal 
jelenik meg, kopár dombos helyeken tartózkodik ; té
lire elvándorol. 

A n t h u s aqua t i cu s Bechst . Ősszel száll 
le a havasokról; télben is láthatni egyenként a 
Sztrigy partján. 

An thus l i t t o r a l i s Brehm. Stetter ur lőtt 
(mint állitja)a negyvenes években Kalánnál három 
példányt. 

A n t h u s arboreus Bechst . Tavasszal érke
zik; erdőkben fészkel, ősszel lehúzódik a szántóföl
dekre s később elköltözik. 

A n t h u s p r a t e n s i s Bechst . Tavasszal 
érkezik csapatokban, főképp Kriseny körül láthatni 
mocsáros nedves réteken; ősszel megint csapatokban 
költözik s akkor szántókon is találni. 

Motac i l la á lba L. Márcziusban jő meg, a 
Sztrigy mentén fészkel, októberben távozik. 

Motaci l la su lphurea Bechst. Nyárban 
a lunkányi patakon mutatkozik ; ősszel és télen fel
keresi a Sztrigy partját. 

Mo tac i l l a f lava L. Budytes flavus Cuv. 
Tavasszal, ősszel a Sztrigy mentén keresztül vonul. 

Accentor modu la r i s Koch. Ősz végén 
és tavasz kezdetén a Sztrigy mentén keresztül vonul. 

P a r u s maior L. Erdőkben fészkel, ősszel 
lehúzódik a kertekbe. 

P a r u s ater L. Eitkán látni tavaszi ós őszi 
vonuláskor. 

Parus p a l u s t r i s , L. A lunkányi és pono
ricsi bükk erdőkben fészkel, ősszel s télben behúzódik 
a Sztrigy terére is. 

P a r u s l u g u b r i s N a t t e r e r . A hátszegi s 
plopi szőlőknél tartózkodnak, alább a Sztrigy mentén 
nem észleltettek. 

Parus coeruleus L. Ősszel s télen keresi 
fel a kerteket 

Parus cauda tus L. Lunkányi, ganczágai 
erdőkben fészkelnek. Egyszer O-Brettyénél is költött 
a Sztrigy partján, gyümölcsösben, egy pár. 

Regulus crococephalus Briss. Eegulus 
eristatus, és 

Regulus pyrocepha lus Briss. Eegulus 
ignicapillus Cuv. Az előbbi gyakrabban, az utóbbi 
ritkán, felkeresi ősszel és tavasszal a Sztrigymenti 
berkeket és kerteket. 

Merula rosea Aldv. Eitkán, június és jú
lius havakban, megfordul a Sztrigymenti berkekben, 
hol néhányszor észleltetett. .__ , , . , A; 
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I S t u r n u s varins Wolff, Tavasszal érkezik, 

ősszel elvándorol; a Sztrigy mentén nem oly számos 
mint más nagyobb tereken lenni szokott. B 

Cinclus aqu ; a t icus Bechst. Ősszel száll 
le a Sztrigyre s tavaszig a partján tartózkodik; a lun-
kányi patakon fészkel. 

T ú r d us viscivorus L. A lunkányi s pono-
ricsi erdőkben fészkel. 

Turdus musicus L. Erdőkben fészkel, ősszel 
szőlőkben s kertekben is található. 

Turdus p i l a r i s L. Téli hónapokban .észlel
hető. 

Turdus i l i acus L. Őszi és tavaszi vonulás
kor jelenik meg a Sztrigy mentén. 

Turdus merula L. Erdőkben fészkel; ősszel 
felkeresi a szőlőket és kerteket. 

Turdus t o r q u a t u s L. Vándorlása alkalmá
val felkeresi néha a Sztrigy völgyét. 

T u r d u s saxa t i l i s Latb. Petrocineh saxa-
tilis Vig. A ponoricsi mészsziklákban fészkel, ősszel 
elvándorol. 

Saxicola oenanthe Beehst. Tavasszal ér
kezik; sziklákon, földomlásokon, lyukakban fészkel; 
ősszel elköltözik. 

Saxicola r u b e t r a B e c h s t . Pratincola ru-
betra Kaup. Márcziusban jelenik meg, a földön fű
ben fészkel, ősszel távozik. 

Saxicola rubicola Bechst. Pratincola 
rubicola. — Tavasszal érkezik, a földen fészkel, ősszel 
elvándorol. 

Troglodytes p u n c t a t u s Cüv. Troglodytes 
europaeus Ouv. Ősszel és télen száll le a magasab
ban fekvő erdőkből a Sztrigy terére. 

Sylvia l u sc in i a La th . Lusciola luscinia 
K. et Bl. Áprilisben érkezik, erdőkben fészkel, 
augusztusban leszáll a kertekbe, szeptemberben elköl
tözik. 

Sy lv ia p h i l o m e l a Bechst. Lusciola 
philomela K. et Bl. Az előbbinél sokkal ritkább, 
erdőkben tartózkodik őszi elvonulásáig. 

Sy lv ia n i so r i a Bechst. Adophoneus niso-
ria. —Aprilisben érkezik, a russi erdőkben fészkel; ősszel 
elhúzódik. 

Sylvia hor tens i s Bechs t . Curruca hor-
tensis M. W. Tavasszal érkezik, a berkekben fészkel, 
ősszel felkeresi a kerteket s elköltözik. 

Sy lv i a c ine r ea Lath . Tavasszal jelenik 
meg, bokrokban fészkel, ősszel tovább áll. 

Sy lv ia cu r ruca Lath. Tavaszszal érkezik, 
kertekben fészkel, ősszel elvándorol. 

Sylvia a t r i c a p i l l a Lath. Curruca atri-
capilla Lath. Tavasszal érkezik, erdőkben fészkel, 
őszi elköltözése előtt felkeresi a kerteket. 

Sylv ia phoen icu rusLa th . Ruticillaphoe-
nicura, K. Bl. Tavasszal jelenik meg, a Sztrigyparti 
berkekben fészkel, ősszel elvonul. 

ő y l v i a t i t h y s Lath. Euticilla erythraea.— 
A ponoricsi sziklákban kotól, hová tavasszal érkezik, 
ősszel megint elvonul. 

Sylvia rubecu la Lath . Lusciola rubecula 
K. et BL Márcziusban érkezik, erdőkben fészkel 

x Muz. Kvt. VI. kőt. 

októberben távozik; azonban néha első havazás alkal- j 
mával is láthatni kertekben egy egy elkésett egyént. 

Sy lv i a turdoides Meyer. Calamodyta tur-
doides M. W. Tavasszal érkezik, néhány pár a kri-
senyi mocsárban szokott fészkelni, kedvelt tartózko
dó helye azonban a nagyobb nádassal környezett 
tavak; ősszel elvonul. 

Sylvia a r u n d i n a c e a L. Calamodyta arun-
dinacea M. W. A Sztrigy mentén, tavasszal s ősszel 
csak átvonul. Náddal környezett nagyobb tavakan szo
kott fészkelni, a milyek itt hiányzanak. 

Sylvia pa lus t r i s Bechst. Calamodyta 
palustris Bője. Tavasszal jelenik meg; kenderben, 
rozsban fészkel, ősszel elvándorol. 

Sylvia l u sc in io ide s Sav. Calamodyta lus-
cinioides Gr. 1863-ban május és június havakban 
lőttek Buda Ádám és iró a krisenyi mocsáron több 
példányt. Sem az előtt sem azután többször nem 
észleltetett. 

Sy lv i a f l u v i a t i l i s Wolff. Calamodyta 
fluviatilis M. W. Tavaszszal jelenik meg a Sztrigy 
partján; berkekben s bokros helyeken fészkel, ősszel 
távozik. 

Sylvia l o c u s t e l l a La th . Calamodyta lo-
custella M. W. Tavasszal érkezik, Baczalár és Sztr. 
Szt. György közötti • bokros nedves réteken fészkel, 
ősszel elvonul. 

S y l v i a ph ragmi t i s B e c h s t. Calamodyta 
phragmitis. Tavasszal jő meg, Baczalárnál, Kriseny-
nél kotól, ősszel elvonul. 

Sylvia aqua t i ca L a t h . Calamodyta aqua-
tica Bp. Tavaszi s őszi vonuláskor megfordul rit
kán a Sztrigy terén. 

Sylvia hypola i s Lath . Hypolais salicaria 
Bp. Tavasszal a Sztrigy partján a berkekben lelhetni. 

Sylvia s i b i l a t r i x Bechst. Phyllopneuste 
sibilatrix Bp. Tavasszal s ősszel a Sztrigyparti ber
kekben s fás kertekben is rendesen, de nem nagy 
számban észlelhető. I 

Sy lv ia t r o c h i l u s (Phyllopneuste trochilus) I 
Meyer. Tavasszal s ősszel berkekben, kertekben nem J 
ritka. . j 

Sylvia rufa Lath. Phyllopneuste rufa Br. 
Korán tavasszal érkezik, késő ősszel távozik, ezen j 
évszakokban berkekben, kertekben gyakori. 

Mind a három lombzenér erdőkben, főleg vegyes 
fajú (lomb és tűlevelű) erdőkben fészkel; hihető, hogy 
az itt leirt terület erdeiben is fészkelnek. 

Sylvia N a t t e r e r i (Phyllopneuste) Bonelli. 
Találta Stetter 845-ben, márcziusban 

Muscicapa grisola L. Tavasszal ritkább, 
ősszel gyakori a kertekben s berkekben. 

Muscicapa a l b i c o l l i s Tem. Tavasszal 
jelenik meg a berkekben, ősszel ritkábban. 

Muscicapa luc tuosa Tem. Tavasszal és 
ősszel ritkábban láthatni a berkekben. 

Musc icapa parva Bechst. Tavasszal s 
ősszel található a berkekben, de nem közönséges. 

Bombycipho ra ga r ru l a Tem. Januárius 
és februárius' havakban jelenik meg némely évben 
a hátszegi, ganczágai s más erdőkben is. 

; 1? A 
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Hirundo r u s t i c a L. Falukban padlásokon 
(hiúkban) fészkel. Szeptemberben elvonul. 

H i rundo u r b i c a L. Chelidon urbica Bője. 
O-Brettyén, Busson s más községekben is, hol na
gyobb házak vannak, az eresz alatt fészkel, ősszel 
elvándorol. 

H i rundo r i p a r i a L. Cotyle riparia Bője. 
A Sztrigy martjában fészkel, ősszel távczik. 

Cypse lus mur a r iu s Tem. Cypselus apus 
111. Kivált esős idő alkalmával jelenik meg nyári 
hónapokban a Sztrigy terén csapatosan. Felkeresi a 
Ponoricsi mészkősziklákat is. 

Capr imulgus p u n c t a t u s W olf. Capri
mulgus europaeus L. Erdőkben fészkel, felkeresi a 
berkeket és kerteket is, télire elköltözik. 

Columba pa lumbus L. A Ponoricsi erdők
ben fészkel, felkeresi a Sztrigyparti berkeket ós 
szántóföldeket is, egyenként vagy párosan, télire el
vándorol. 

Columba oenas L. Februáriusbau érkezik 
s kisebb csapatokban található a Sztrigyparti ber
kekben. Költeni erdőkbe vonul, honnan fiaival tér 
vissza a Sztrigyparti törökbuza s kender földekre. 
Ősszel nagyobb csapatokba gyűl s télire elköltözik. 

Columba t u r t u r . L. Turtur auritus Zay. 
Erdőkben fészkel, kotolása idején kivül is találhatni 
ta Sztrigyparti berkekben s kertekben; ősszel el-
ávozik. 

Tet rao bonas iaL . Bonasia sylvestris Brehm. 
A Ponoricsi, kovrágyi erdőkben állandó. 

Perd ix cinerea Lath . Sterna perdix Bp. 
állandó. • 

Perd ix coturn ix Lath. Coturnix comrnunis 
Bonnat. A réteken s vetések között gyakori. Április 
végén érkezik, szeptemberben elvándorol. 

Otis t a r d a L. Igen ritkán megfordul a 
Sztrigy mentén is. 

Oedicnemus c r e p i t a n s T e m m . Néhány
szor észleltetett a szomszéd Hátszegvidékén, lövetett is. 

Charadr ius a u r a t u s Suckow. Pluvialis 
apricarius Bp. Némelykor őszi és tavaszi vonulásai 
alkalmakor kisebb nagyobb csapatokban jelenik meg. 

Charadr ius mor ine l lus L. Endromias 
morinellus Bője. Csak ritkán észlelteti költözése 
alkalmával. 

C h a r a d r i u s h ia t icu la L. Kitkán jelenik 
mm. 

o 
Charad r iu s minor M. et. W. - Tavasszal 

érkezik, a Sztrigy partján fészkel, ősszel távozik. 
Charadr ius cant ianus Lath . A Maros 

teréről átrepül a Sztrigy mentére is ritkán. 
Haematopus o s t i a l e g u s L. Eussnál lőt

te Buda Elek, máskor is még észleltetett. 
H iman topus ru f ipes Bechs t . Tavaszi 

vonulása alkalmával némelykor megjelenik a Sztrigy 
mentén is, ősszel ritkábban észleltetett. 

Vane l lus e r i s t a t u s Baczalárnál, Kriseny-
nél fészkel, ősszel elvándorol. 

Vanellus helveticus Briss. 1864-ben Május 
24-én lőtt Buda Ádám Zeykfalvánál egy példányt, 
mely gyűjteményében van. 

Strepsitas coliaris 111. 1865-ben lőtt Buda 
Elek egy példányt, mely a Buda Ádám gyűjtemé
nyében látható. 

Numerius arquatus Bechst és 
Numerius phoeopus Bechst. Minden évben 

tavaszi s őszi vonuláskor megfordulnak a Sztrigy 
mentén; többnyire repülve láthatni s fütyülésekről 
lehet ismerni. 

Glareola austriaca L. Minden évben főképp 
május és június hónapokban találhatni a Sztrigy 
partján. 

Ibis Falcinellus Temm. Plegadis falcinellus 
Kaup. Némelykor tavasszal kis csapatokban jelenik 
meg, ősszel ritkábban észlelhető. 

Platalea leucordia L. Többször észleltetett 
május- és júniusban, őszi hónap okban ritkábban jele
nik meg. 

Ciconia álba Briss. Tavasszal, ősszel a 
Sztrigy mentén átvonul. 

Ciconia nigra Bechst. Tavasszal ritkábban, 
ősszel gyakrabban található a Sztrigy mentén,, egyen
ként és párosan. A ponoricsi bükk erdőkben fészkelve 
észlelte Buda Elek. 

Grus cinerea Bechst. Csak a magasban 
vonul át tavasszal, ősszel kisebb nagyobb csapatok
ban, mikor keréknyikorgáshoz hasonló hangjáról lehet 
reá ismerni. 

Ardea cinerea Lath. Tavasszal ós ősszel ki
repített fijával jelenik meg a Sztrigy partján. 

Ardea purpurea L. Az előbbivel egy időszak
ban, de kevesebb számmal jelenik meg. 

Ardea egretta L. Egretta álba, Bp. Tavasszal 
s ősszel egyenként ritkán megfordul a Sztrigy men
tén s néhányszor el is ejtetett. 

Ardea garzetta L. Egretta garzetta *Bp. 
Némely évben májusban és júniusban kis csapatok
ban jelenik meg; őszi hónapokban ritkábban észleltetett. 

Ardea stellaris L. Botaurus stellaris Bője. 
Tavasszal s ősszel megfordul egyenként a Sztrigy 
mentén is. 

Ardea nyeticorax L. Nycticorax griseus 
Strickl. Némely évben tavasszal számosabban keresi 
fel a Sztrigy parti berkeket, ősszel az ifiak is meg
jelennek. 

Ardea ralloides Scop. Buphus ralloides Bp. 
Az előbbinél - ritkábban májusban és júniusban kis 
csapatokban jelenik meg, őszi hónapokban még rit
kábban észleltetett. 

Ardea m i n u t a L. Ardeola minuta Bp. Tava
szi s őszi hónapokban a krisenyi mocsárban és a 
Sztrigyparti náddal s más vízinövényekkel benőtt 
kis tócsákban található. 

T r i n g a suba rqua t a Tem. Pelidna sub
arquata Cuv. Május ós Júniusban némely évben kis 
csapatokban jelenik meg, ősszel kevesebb számmal 
és ritkábban észlelhető. 

„Tringa Schinzii Briss. Pelidna Schinzii 
Bp. Ősz elején egyenként vagy néhány tagból álló 
csapatocskában jelenik meg, tavasszal ritkábban ész
leltetett. 

•m 
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Tr inga T e m m i n c k i i Leisl. Pelidna Tem-
mineki Cuv. Tavasszal ritkán észlelhetni, ősz elején 
gyakrabban fordul meg egyenként, vagy kevés szám
ból álló esapatocskában. 

T r i n g a minuta Leisl. Pelidna minuta Cuv. 
Ez is tavasszal ritkább, ősszel pedig kis csapatban 
jelenik meg. 

Tr inga pugnax L. Machetes pugnax Cuv. 
A baczalári s Sztr. Szt.-Györgyi nedves réteken ta
lálható május- és júniusban egyenként vagy csapatok
ban, ősszel nem oly gyakori. Dísztollazatban még 
egyszer se lövetett és eddig csak egy néhány ejte
tett el, melyeken a már elhullatott dísztollak marad
ványát lehetett látni. 

Totanus hypo leucus Tem. Actitis hypo-
leucus Bője. Tavasszal érkezik; a Sztrigy partján fész
kel, ősszel eltávozik. 

Totanus o e h r o p u s Tem. Tavaszi s őszi 
hónapokban található, egyenként télen is észlelhető. 

To tanus g l a r e o l a T e n i m . Tavaszi s 
őszi hónapokban kis csapatokban fordul meg Kri-
senynél, nedves vagy elöntött réteken. 

Totanus fuscus Leisl . Ritkábban tavasszal 
s ősszel észlelhető. 

T o t a n u s s t agna t i l i s Bechst . Tavasszal 
s. ősszel jelenik meg egyenként, vagy párosan. 

Totanus c a l i d r i s Bechst. Mint az előbbi, 
egyenként vagy párosan észlelhető tavaszi s őszi 
hónapokban. 

T o t a n u s g l o t t í s Bechs t . Glottis caaes-
cens. Bp.. Tavasszal ritkábban észlelhető, augusztus 
és szeptember hónapokban egyenként vagy kisebb 
csapatocskában gyakrabban megfordul a Sztrigy partján. 

Limosa m e l a n u r a Le i s l . Május, Június 
havakban ej tetett el több példány; ősszel ritkábban 
észleltetett. 

Limosa rufa Br i s s . Az előbbivel egy idő
ben, de ritkábban jelenik meg. 

Scolopax r u s t i c o l a L . Márczius közepén 
érkezik az erdőkbe s április közepéig tart a vonulása, 
a mikor a magosabban fekvő erdőkbe vonul. Októ
ber hóban, gyakran még szeptember végén is, lehúzó
dik a Sztrigyparti Derkekbe s az erdő-aljakbeli nyi-
resekbe. Október végén elköltözik. 

S colop ax maior L. Gallinago' maior Bp. 
Tavasszal s ősszel egyenként találhatni mocsáros 
helyeken. 

Scolopax Brehmií Kaup. Gallinago Breh-
mii Bp. Krisenynél két darabot ejtett el tavaszi vo
nuláskor Buda Ádám. Magasban repülése alkalmával 
a kecske mekegóshez hasonló hangot hallat. 

Scolopax g a l l i n a g o L. Gallinago scolo-
pacinus Bp. Márcziusban jelenik meg, főképpen a 
krisenyi mocsárnál némelykor számosabban; ősszel 
kevesebb számban észlelhető. Téli hónapokban is 
gyakran találhatni egyenként vagy kevés számmal a 
kaláni meleg s más bé nem fagyott források körül. 

Scolopax g a l l i n u l a L. Gallinago gallinula 
Bp. Tavaszi s őszi vonulásakor jelenik meg. 

R a l l u s a q u a t k u s L. Tavasszal érkezik, a 
krisenyi mocsárban fészkel, ősszel eltávozik-

G a l l i n u l a crex Lath. Ortygometra erei 
Gr. Tavasszal érkezik, a Sztrigy mentén fészkel, ősz
szel elvándorol. 

Ga l l inn laporzana—• Porzana maruella Gr. 
Tavasszal jelenik meg, Krisenynél fészkel, ősszel el
költözik. 

Gal l inu la pus i l l a Bechst. Porzana mi
nuta Bp. Tavasszal s ősszel található, ritkábban. 

Ga l l i nu l a pygmaea Naum. Porzana pyg-
maea Bp. Egyszer ejtetett el. 

Ga l l inu la chloropus Lath. Tavasszal 
érkezik. Krisenynél fészkel, ősszel elköltözik. 

Fu l i ca a t r a L. Mivel a Sztrigy mentén na
gyobb tavak nincsenek, tavasszal és ősszel csak átvonul. 

S t e r n a h i rundo L. Főleg május, június és 
szeptember havakbau jelenik meg párjával. 

S t e r n a minuta L. Sternula minuta Bp. A 
Sztrigy mentén nagyon ritka; egy példány Június 
hóban ejtetett el Zeykfalvánál. 

S terna leucopare ja Na t t . Hydrochelidon 
hybrida Bp. 1863-ban Június hóban jelent meg egy 
nap kisebb csapatban, a mikor több darab ellővetett. 

S t e r n a ni gr a L. Hydrochelidon fissipes Bp. 
Máj. és Június havakban jelenik meg gyakran csa
patokban, ősszel nem oly számosan észlelhető. 

S t e r n a leucoptera Tem. Hydrochelidon 
leucoptera Bője. Hasonlóképp május és június havak
ban található többnyire az előbbi társaságában, de 
csak kevés számban. 

S t e rna ang l i ca Montag. Gelochelidon 
anglica Briss. Ritkán észleltetett tavaszi vonulásakor. 

La rus canus L 
Larus a r g e n t e u s B r i s s . 
Larus fuscus. Mind a három ősszel ejtetett el. 
L a r u s r i d i b u n d u s.L. Xema ridibundum 

Bője. Néhányszor lövetett tavasszal. 
L a r u s minu tus P a l i Xema minutum Bője. 

Ritkán jelenik meg május és június hónapokban 
egyenként vagy kis csapatokban; ősszel nem észlel-

' tetett. 
Cygnus gibbus Bechst. A negyvenes évek

ben lőtt Buda Elek egy párt Russnál télben. 
Cygnus musicus Bechs t . 1861-ben jelent 

meg októberben egy pár s mind a kettő elejtetett, 
egyik a Buda Ádám, a másik iró gyűjteményében van 
felállítva. 

Anser c inereus Meyer. Ritkán jelenik 
meg átvonulva. 

Anser sege tum Meyer. Ősszel, télen kis 
csapatokban található némelykor a vetéseken. 

Anser a lbi f rons Bechst . Egy párszor 
észleltetett, 

Anas t adom a L. Tadorna vulpanser Plem. 
Buda Elek ejtett el egy darabot a negyvenes években. 

Anas c 1 y p e a t a L. Rhynchaspis clypeata 
Leach. Tavasszal,, ősszel kevés számban megfordul a 
Sztrigy mentén is, 

Anas boschas L. Költ a Sztrigymentén, 
ősszel kisebb nagyobb csapatokban barangol, hideg 
télben pedig, mikor a Maros bó van fagyva, gyakran 
több százból álló csapatokban keresi fel a Sztrigyet. 
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Anas s t repera L. Chauldasmus streperus 

Gray. Tavaszi s őszi vonuláskor jelenik meg a 
Sztrigy mentén, ritkán 

Anas acuta L. Dafila acuta* Leach. Tavasz-
szal, ősszel ritkán megfordul. 

Anas penelope L, Marecca penelope Bp. 
Tavasszal, ősszel kisebb csapatokban megjelenik a 
Sztrigyen s a partjain lévő koroakinti elöntéseken. 

Anas que rquedu la L Querquedula circia 
Bp. Tavasszal érkezik csapatokban s kotló helyeire 
vonul. Augusztusban fiaival megint visszatér; szep
temberben, különösön esős idő alkalmával néha nagy 
csapatokba1 gyűl; októberben eltávozik, azután csak 
egyenként észlelhető legtovább december végéig. 

Anas crecca L. Querquedula crecca Steph. 
Tavasszal, ősszel kisebb csapatokban jelenik meg. 

Anas f e r inaL . Aythia ferina Gould.Tavasz-
szal, ősszel egyenként vagy kis csapatban található. 

A n a s m a r i l a L. Aythia marila Bp. Tavasz
szal, ősszel ritkán megfordul. 

Anas fu 1 igu 1 a L. . Euligula eristata Ray. 
Tavasszal, ősszel kevés számban található. 

Anas l eucophtha lmos Bechst. Nyroca 
leucophtbalma Flemm. Tavasszal, ősszel nem nagy 
számban észlelhető. 

Anas c langula L. Clangula glaucion Bője. 
Januáriusban, februáriusban jelenik meg kis csapa
tokban a Sztrigyen; márcziusban távozik. 

Mergus merganser L. Merganser castorBp. 
December végén, januárius és februárius havakban, 
különösön kemény tél alkalmával csoportokban jele
nik meg a Sztrigyen; márczius elején elköltözik. 

Mergus se r r a t o r L. Merganser serrator Bp. 
Januárius és februárius havakban jelenik meg néha, 
de csak egyenkint vagy kevés számbán. 

Mergus a 1 be Ilus L. Januárius- és februá
riusban található kis csapatokban. 

Podiceps e r i s t a t u s Lath. Tavaszszal, ősz
szel ritkán átvonul. 

Podiceps s u b e r i s t a t u s Gardine . Ta
vaszszal s őszszel többször elejtetett. 

Podiceps au r i t u s Sunderv. és 
P o d i c e p s n igr ieol l is Sun derval ritkán 

eléjönnek tavaszszal és őszszel. 
Podiceps minor L a t h . Öszszei, télen és 

tavaszszal kisebb számmal található. 
Colymbus a r c t i c u s L. Fiatal és kinőtt 

állapotban is ejtetett el, néhányszor őszszel és tél 
kezdetén. 

Colymbus sep temtr i ona l i s L. Csak fia
tal korban ejtetett el egy párszor ősz végén. 

Carbo cormoranus Meyer. Phalacroco-
rax carbo Dumont. Augusztus hóban lőtt Buda Ádám 
egy példányt Russnál, a szomszéd Hátszeg vidékén 
télben ejtettek el egy hasonlóképp fiatal egyént. 

Carbo p y g m a e u s Temm. Phalacrocorax 
pygmaeus Dumont; December hóban egy pár fiatal 
példány lövetett O-Brettyénól. 

Pe lecanus onoc ro t a lu s L. A szomszéd 
Hátszegvidékón ejtetett el egy példány, minek követ

keztében valószínű, hogy a Sztrigy mentén is eléfor-
dul nagyon ritkán. 

P e l e c a n u s e r i spus Bru-ch. Az ötvenes 
években lövetett egy példány Batiznál. 

A madarak vonulása a Sztrigy mentén. 
A madarak vonulásáról általánosan Erdélyt il

letőleg még igen kevés Íratott, *) különösön a Sztrigy 
mentére vonatkozólag pedig csak Stetter Vilmos — mint 
már ezen rósz bevezetésénél is említve volt, — tett a 
magyar orvosok és természet vizsgálók Kolozsvárt 
tartott ötödik nagy gyűlése alkalmával felolvasott ér
tekezésében rövid említést az 1845-ik évben márczius 
29-ikén a Sztrigy mentén észlelt madár vonulásról. 

De éppen ez az általa észlelt és leírt madárvo
nulás a kivételek, a rendkívüli események közzé tar
tozik a Sztrigy mentén, s azon az időn innen több
ször a leirt mérvben nem észleltetett. 

A madarak valódi vonulásának nevezhetni azt 
az eseményt vagy tüneményt, midőn azok kora ta
vaszszal és ősz vége felé < a melegebb ós hidegebb év
szakok változkodása alkalmával, táplálkozhatás, lég-
mórsóki behatás s némelykor részben tán vándorlá
si kedv miatt is, kisebb nagyobb csapatokban gyak
ran seregekben öszszegyülve s helyenként csak rövi
debb ideig megpihenve, vonulnak melegebb tartomá
nyokból hidegebb égalj alá s megfordítva. 

Erdélyben ez a vonulási időszaka a madarak
nak kezdődik tavaszszal, februárius végén és tart 
április végéig, őszszel pedig szeptember közepétől 
november közepéig, kivéve csak egy néhány fajt, 
melyek más időtájban jelennek meg s távoznak el, 
de a melyeknek megjelenését nálunk már nem vo
nulásnak, hanem inkább barangolásnak nevezhetjük. 

Azonban ezen időszakot nem számithatni egész
ben minden egyes faj vonulási idejének tartamául, 
mivel a vonulási idő nem tart hónapokig, hanem 
legfeljebb hetekig, s igy a fenntebbi időszak az ösz-
szes vándor madarak vonulási idejéül tekintendő, me
lyeknek egyes fajai korántabb vagy később teszik 
meg vonulásukat. 

Ily értelemben a szárnyasok (különösön úszó 
és gázló osztályaik), mint maga Stetter is emiitett 
értekezésében irja, a nagyobb folyók — Erdélyben 
a Maros és Olt — mentében szoktak vonulni; de a 
más osztályú madarak is a tágabb és alantabbi völ
gyeket keresik fei, mivel nagyobb részök nem sze
retvén magasban repülni, nem érezhet ingert a leg
magasabb hegyek vízválasztói felkeresésére. Azonkí
vül vonulásuk idejekor a legmagasabb hegyek vízvá
lasztóin, különösön tavaszkor, még hó, minden esetre 
pedig hideg van, minek következtében ott a rovar
világ is a növényzettel egyetemben még elrejtőzve téli 
álmát alussza s igy a melegvérű s következőleg jó 
étvágyú szárnyasok ott a magasban elfagyhatásnak, 
minden esetre pedig hidegnek és éhségnek lennének 
kitéve, a melyektől éppen vonulásuk- által akarnak 

*) Evkönyveink olvasóit tán felesleges is figyeltetnünk 
Hermán Ottó urnák a madárvoínilásról több helyt közlött 
nyomós észrevételeire. 
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menekülni, s habár némelyek sebes repűlésöknél 
fogva terjedelmes hegységeken is átrepülhetnek 
rövid idő alatt s igy az éhségtől mentesíthe
tik magukat, még is meg marad a hideg, mely iránt 
a sebes röpülök közzül is többen mint a fecskék, 
hogy mily érzékenyek, arról meggyőzödhetik mindenki 
a késő tavaszi fagyok beálltakor, midőn a várva várt 
kedves madarakat a hidegtől megdermedten rakással 
szedhetni öszsze. 

Részemről tehát nem találom elfogadhatónak érv 
gyanánt azt a mivel magas vízválasztók feletti átvonulás 
akar bizony ittatni. Azt. i. hogy Stetter— fáj dalom már 
csak boldog emlékezetű öreg volt barátom — a Roskányi 
erdőkben Meröps apiastert, a székely határhegyekben 
Coracias garrulát látott. Mert azt hiszem a szárnya
sok gyakran eltévedhetnek szélvészek s más behatá
sok következtében olyan' helyekre, melyeket különben 
nem szoktak felkeresni, mire a madárvilágban sok 
példa van. Hogy pedig a Hátszegi völgyben, helye
sebben téren, Carbo pygmaeus meg Ibis falcinellus 
megfordul, az nem bizonyítja még, hogy a Pareng 
vagy Retyezát vízválasztóin jutottak volna oda, ha
nem sokkal helyesebben tehetni fel azt, hogy a Ma
rosról, mely folyóba a Sztrigy beszakad, húzódtak fel 
a Sztrigyen az emiitett térre. 

Azonban nagyon sokat kell még a madarak vo
nulásáról észlelni, mig arról Erdélyt illetőleg kimerítő 
és egészben helyes leírást lehetend adni. 

A Sztrigy menteni vonuláshoz térve viszsza, s 
a madarak vonulását a leirt értelemben fogva fel, a 
Stetter észlelte vonulást — mint már fennebb kije
lentetett, — csak kivételes ritka eseménynek tekint
hetni, mert az olyanszerü vonulások rendesen csak 
a Maros terén észlelhetők, s más mellék tereken igen 
ritkán s hihetőleg csak rendkívüli okok és behatások, 
mint kedvezőtlen szélvészek, zivatarok s köd által 
okozott irányvesztés esetében történnek. 

Ezen állítás valóságát vagy legalább is való
színűségét nagyon is bizonyítja az; hogy márczius és 
április hónapokban a Maroson s Maros melléki ta
vakon néha ezerekre menő csapatokban hemzsegnek 
a réczék, holott a Sztrigyen alig látható egy egy da
rab vagy kis csapatocska s a gázlók neméből is főleg 
április kezdetével a Maros terén csapatok jelennek 
meg, a Sztrigy mentén pedig azokat hiába keresué 
az ember. 

A ragadozó és énekes madarak tavaszi megje
lenése sokban eltér az úszók s gázlók osztályához tar
tozó szárnyasokétól. Azok egyenkint párosan, vagy kis 
csapatokban jelennek meg, — nagyobb csapatokban a 
rigókat észlelhetni, — s a melyek közzülök a tereken 
•s ezeket szegélyző dombos helyeken fészkelnek, azokat 
különböző *s egymástól távol eső vidékeken csaknem 
egyszerre észlelhetni, még pedig á nélkül hogy az 
énekesek megjelenése egyéb, mint kellemes énekök 
által lenne feltűnő. 

Ezek szerint a vándor és költözködő madarak
nak a Sztrigy mentén való megjelenését kevés kivé
tellel,— melyhez a Stetter által leirt észlelet is tar
tozik, -- nem lehet a fenntebbi értelemben vonulásnak 
tekinteni, mert a megjelenni szokott madajaknak egy 

része helyben a Sztrigy mentén költ is, s igy már 
nincs többet vonuláson; a más és nagyobb rész pe
dig, mely kisebb és nagyobb csapatokban észlelhető, 
— néhány faj kivételével mely a Sztrigy mentére csak 

áttéved — a valódi vonulási időszaknál jóval későb
ben jelenik meg s így megjelenésöket inkább baran
golásnak nevezhetni. 

Mind ez azonban tökéletesebben bebizonyítható, 
ha megjelenési idejök szerint hónaponként soroltatnak 
elé a megjelenni szokott vándor madarak, mi alább 
következik, megjegyezvén, hogy azok a fajok, melyek 
kivételesen s csak ritkán jelennek meg s a melyeknek j 
észlelhetési idejök ugy is nevök elősorolásánál meg [ 
van említve, ugy szintén az állandó madarak s azok, | 
melyek legfeljebb a terekről a hegyekre s vissza szok
tak költözni, rövidség s ismétlések elkerülése okáért 
kihagyattak: 

J anuá r i us. 
Érkezik: Falco aesalon egyenként. Ampelis gar-

rula csapatocskákban (nem minden évben). Anas clan-
gula, Mergus merganser és albellus kisebb nagyobb 
csapatokban. Anas boschas december közepétől kezd
ve februárius végéig, ha hideg idők járnak s a Ma
ros bé van nagyobb részben fagyva, gyakran nagy 
csoportokban jelenik meg a Sztrigyen. 

F e b r u á r i u s . 
Megjelenik: Turdus pilaris, Anser segetum egyen

kint és kisebb csapatokban. A hónap végén némely
kor Falco cyaneus (főképp him). Alauda arvensis, 
Columba oenas kisebb számmal. 

Távozik : Falco aesalon, Ampelis garrula, a hónap 
végével legnagyobb részben Mergus merganser • és al
bellus, Turdus pilaris, Lanius excubitor. 

Márczius. 
Megjelenik a hónap első felében: Alauda ar

vensis, nemorosa, Sturnus varius, Vanellus eristatus, 
Anas crecca csapatokban. Columba oenas nagyobb 
csapatokban. A hónap második felében : Falco tinun-
calus, cineraceus, Saxicola rubetra, Sylvia rufa, Mota-
cilla álba, Turdus iliaous, Scolopax rusticola, gallinago, 
Gallinula porzana, chloropus, TJpupa epops egyenként. 
Anthus pratensis, arboreus,. Anas querquedula. 

Távozik a hónap első felében: Falco lagopus, 
Strix uralensis, Anthus aquaticus, Pyrrhula vulgáris, 
Mergus merganser ós albellus, Anas clangula. A 
hónap második felében: Fringilla spinus, linaria és 
montifringilla. 

Ápr i l i s . 
Megjelenik a hónap első felében: Cuculus ca-

norus, Saxicola oenanthe, rubicola, Sylvia phoenicurus, 
rubecula, trochilus, atricapilla, curruca, Yynx torquilla, 
Hirundo rustica, Scolopax maior, gallinula, Ciiaradri-
us auratus, minor, Rallus aquaticus. Ciconia álba át
vonulva. A hónap második felében: Falco subbuteo, 
rufipes. Coracias garrula ritkán. Lanius minor, collu-
rio, Oriolus galbula, Sylvia philomela, hortensis, cine-
rea, nisoria, hypolais, sibilatrix, turdoides, palustris, flu-
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viatilis, locustella, phragmitis. Muscicapa grisola, albi-
collis. Hirundo urbica, riparia. Gallinula crex. Perdix 
coturnix. Ardea cinerea, purpurea, nycticorax, minuta. 
Totanus hypoleucus, ochropus, glareola. 

Távozik: Falco cyaneus. Turdus iliacus. An
thus pratensis,arboreus. Scolopax rusticola, gallinago, 
gallinula. Anas crecca, querquedula. 

Május. 
Megjelenik egész hónapban: Cypselus murarius. 

Merula rosea. Glareola toíquata. Ibis falcinellus. Pla-
talea. Ardea egretta, garzetta, ralloides, Tringa sub-
arquata, Scbinzii, Temminckii, minuta, pugnax. Tota
nus fuscus, stagnatilis, calidris, glottis.Limosamelanu-
ra, rufa, Sterna hirundo, minuta, leucopareja, nigra, 
leucoptera, anglica. Larus minutus. Anas penelope. 

Távozik a hónap első felében: Falco rufipes, 
subbuteo. Muscicapa grisola, albicollis. Ardea .cinerea, 
purpurea. Scolopax maior. Charadrius auratus. A hó
nap második leiében : Cuculus canorus Totanus ochro-
pus, glareola. 

Jún ius . 
A hónap első felében a május hónapban előso

roltak még mind észlelhetők, ugy azok is, melyeknek 
eitávo^ása nem emlittetett. Második feliben a május 
hónapban megemlítetteken kivül csak azok, melyek
nek eltávozása nem neveztetett meg: ezek a Sztrigy 
mentén fészkelnek. 

Távoznak a hónap másik felében mind azok, 
melyek Május hóban megneveztettek. .'. 

J ú l i u s . 
Június második felével egyez. 

Augusztus. 
A hónap első fele Július és Június második fe

lével egyez, a második felében már megkezdődik 
azon fajoknak fiaikkal együtt való barangolása, melyek 
fészkelni eltávoztak. Megjelennek névszerint: Falco cine-
raceus, Coracias garruía, Cuculus canorus, Ciconia 
nigra. Ardea cinerea, pnrpurea, egretta, garzetta," nyc
ticorax. Sterna nigra. Anas querquedula. 

Szeptember. 
Megjelenik az augusztus hóban megnevezette

ken kivül: Falco rufipes, subbuteo, cyaneus. Anthus 
arboreus, pratensis. Muscicapa grisola, albicollis. Tur
dus iliacus. Cypselus murarius. Charadrius auratus. 
Ibis falcinellus (ritkánj. Ardea. ralloides (ritkán), mi
nuta. Tringa snbarquata, Schintzii, Temminckii, minu
ta, pugnax. Totanus ochropus, glareola, fuscus, stag-
natilis, ealidris, glottis. Scolopax maior, gallinago. Ster
na hirundo. 

Távozik a hónap első felében : Coracias garrula. 
Oriolus Galbula. Ibis falcinellus. Ciconia álba, nigra. 
Második felében :Falco subbuteo, rufipes. Laniusmi-
nor, collurio. Cuculus canorus. Jynx torquilla. Anthus 
arboreus, pratensis. Motacilla Hava. Saxicola oenanthe, 
rubetra, rubicola. Sylvia luscinia, nisoria, hortensis, 
cinerea, curruca, atricapilla, phcenicurus, turdoides, pa-

lustris, fluviatilis, locustella, phragmitis, hypolais, sibi-
latrix. Muscicapa albicollis. Hirundo rustica, urbica, 
riparia. Cypselus murarius. Perdix coturnix. Charad
rius minor. Ardea cinerea, purpurea, egretta, garzetta, 
ralloides, minuta. Tringa subarquata, Schintzii, Tem
minckii. minuta, pugnax. Totanus nypoleucus, glareo
la, fuscus, stagnatilis, calidris, glottis. Scolopax maior, 
gallinago, gallinula. Gallinula crex, porzana. Sterna 
hirundo, nigra. 

Október. 
Megjelenik: Strix uralensis. Lanius excubitor. 

Anthus aquaticus. Scolopax rusticola. 
Távozik a hónap első felében: Falco cineraceus. 

Alauda arvensis, arborea. Anthus arboreus, pratensis. 
Motacilla álba. Sturnüs varius. Sylvia trochilus, rufa. 
Columba osnas. Eallus aquaticus. Gallinula chloropus. 
Anas querquedula, crecca. Második felében: Falco ti-
nunculus. Turdus iliacus. Sylvia rubecula. Muscicapa 
grisola. Charadrius auratus. Vanellus eristatus. Scolo
pax rusticola. 

>, . November. -• 
Érkezik: Falco lagopus. Pyrrhula vulgáris. Frin-

gil-la montifrigilla, linaria, spinus. 
December. 

Ha novemberben, meleg idő uralkodott, az azon 
hónapban megnevezettek nagyobb részben ebben a hó
ban jelennek meg. 

Ebből a kimutatásból láthatni, hogy a szárnya
sok nagy részének főleg a tavaszi vonulási időszak
beli megjelenése illetőleg megkésése a Sztrigy men
tén nem egyez azokkal a vonulási észleletekkel, me
lyek a Maros mentén észleltettek és észlelhetők; 
mivel először: sok oly faj, különösön a ruczák köz-
zül, melyek a Maros mentén számosan vonulnak ke
resztül, a Sztrigyen vagy éppen nem, vagy egyenként 
jelennek meg s ezért a fentebbi havi kimutatásból 
ki is maradtak; másodszor pedig a fajoknak egy nagy 
része, meiy a Sztrigyen is megjelenik, de ezen a 
vidéken nem fészkel, jóval később mutatkozik itt, 
mint a Maros terén s ezek szerint a már ezen czikk 
elején kimondott álitásnak, hogy a Sztrigy mentén 
szoros értelemben vett madárvonulást csak ritkán s 
kivételesen észlelhetni, helyes alapja van. 

Azonban a madarak a már irt módon és idő
ben való megjelenése sem állandó, kivéve azokat, me
lyek a Sztrigy mentén szoktak fészkelni. De az is 
az időjárás minőségétől függ, mertugyanis átéli hó
napokban megjelenni szokott rucza-fajokat csak ak
kor találhatni a Sztrigyen, ha erős hideg van s an
nak következtében a Maros nagyobb részben bó van 
fagyva. Ha a hideg megszűnik s csak egy napi me
legebb idő áll bé, rögtön elvonulnak az utolsóig a 
Sztrigyről, bár J tily nagy csapatokban mutatkoztak 
volna is. 

A májusi ~ ós júniusi megjelenése is az azon 
hónapokban megnevezett madaraknak a légi behatá
soktól s ezek következményeitől feltételezhetik. Ugyan
is azon időszakban szokott a magasabb hegyeken és 
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a havasokon a hó olvadni, minek következtében a 
Sztrigy kisebb nagyobb mérvben meg nő s ki is csap 
a medréből és ha egyszermint azon alkalommal esők 
vagy zivatarok következnek, biztoson számithatni több 
érdekes szárnyas megjelenésére. De megjelenésök 
soha se tartós és gyakran már más nap hiába kere
si az ember mind azon madarakat, melyek az előb
bi nap nem csak figyelmét lekötötték, hanem a va
dászatban egészen ki is fárasztották. Sőt nagyon sok
szor megjelenésök csak^ órákig tart s idő derültével 
oda hagyják azt a helyet, a hová az idö borongása 
vezette vala. 

V. Emlősök. 
Az emlősök osztálya képét Erdélyben csak ke

vés faj viseli. Bielz Albert, „Fauna der Wirbelthiere 
Siebenbürgens" czimü munkájában, 31 nemben67 fajt 
számlál elé: ezek közzül 3 nemben 11 faj accli-
matizálva van, az egészen vadon élők száma tehát 
tészen 28 nemben 55 fajt. 

Hihetőleg még némely faj, különösön a dene
vérek és egerek közzül, mely az emiitett munkában 
felsorolva nincsen, még előfordulhat Erdélyben; 
azonban eddig éppen ezen nemek megismerésére és 
ismertetésére nagyon csekély, mondhatni semmi figye
lem se fordittatik. 

A Sztrigy mentén eléforduló emlősöket se tet
te még eddig senki buvárlata tárgyává s ezért csak 
hézagos "jegyzóköket adhatni. 

Az eddig ottan biztosan észlelt vagy állítólag 
eléforduló emlősök következők: 

Rhinolophus ferrum equinum L. 
„ Hippos ideros Bechst. 

Mind a kettő Dévánál észleltetett s következőleg fel
tehetni, hogy a közel eső Sztrigy mentén is honos. 

Vespe r t i l i o mur inus L. A falvakban tar
tózkodik s alkonyatkor repked, 

P l e c o t u s a u r i t u s L. Falukban, az előbbi
nél ritkább. 

E r inaceus e u r o p e u s L . Kertekben, erdők
ben nem ritka. 

Talpa europaea L. Kertekben, réteken na
gyon közönséges. 

Sorex vu lgár i s L. Beteken, kertekben nem 
ritka. 

Meles v u l g á r i s Schreb. Az alantabbi er
dőkben tartózkodik. 

F oetorius pu to r iu s Kais. et Bl Faluk
ban farakások, kerítések alatt tanyáz. O-Brettyénél 
egy fűzfa odújába találtam megkölyközve. 

Foe to r ius e rminea K. et. Bl. Réteken 
sánczokon, lyukakban tartózkodik; télben csűrök körül 
is megfordul. 

F o e t o r i u s v u l g á r i s K. et Bl. Sánczok-
ban, szántókon, lyukakban tartózkodik, télben felke
resi a csűrököt s istálókat is. 

Mustela mar t e s L. Lunkányi és Ponoricsi 
bükk-erdőkben tartózkodik. 

_ _ _ _ ^ 
M u s t e la f o in a L. Állítólag a Ponoricsi szik

lákban lakik, az ottani oláhok „béjká"nak nevezik. 
L u t r a v u l g á r i s L. A Sztrigyen a malom-

gátok körül és a viz martjában lakik. 
Canis Lupus L. Az erdőkben különösön tél

ben fordul meg, honnan éjjel néha a falvakba is 
betekint. Állítólag Kriseny községében egyszer bé 
ment az oláh templomba s az egyedül ott levő oláh 
pappal farkas szemet nézett, mire a pap elkezdett 
énekelni s az annyira meghatotta zeneérzékeit, hogy 
meghunyászkodva eltávozott. 

Canis vulpes L. Az erdőkben mindenütt 
eléfordul, honnan felkeresi különösön a hegyaljai fa
lukat s a házi szárnyasokban nem kis pusztítást 
teszen. 

F e l i s c a t u s L . Erdőkben nem nagyon ritka, 
felkeresi a Sztrigy melletti törökbúza-földeket is, hol 
többször ejtetett el. 

Sciurus v u l g á r i s L. A szálas erdőkben 
nem ritka. Eléfordul sötét barna és verhenyes szín
ben is. 

Myoxus g l i s L. A bükk-erdőkben. 
Myoxus n i t e l a Schreb. Erdőkben. 
Myoxus a v e l l a n a r i u s Desm. Erdőkben 

magyarosok körül. 
Cr ice tus f rümentar ius Pa l i . Szántóföl

deken lyukakban lakik. 
Mus muscu lus L, Mezőkön,házakban; né

mely évben nagyon elszaporodik. 
Musdecumanus L. Malmokban, házaknál, 

pinczékben, istálókban gyakori. 
Jegyzés . A házi patkány, Mus rattusis hihe

tőleg eléfordul, de összetévesztik az előbbivel; ezért 
szükséges volna figyelemmel kisérni s jelen vagy je
len nem létét coustatálni. 

Mus sy lva t i cus L. Erdőkben, gyepüknél. 
Mus a g r á r i u s Pali . Mezőkön, kertekben I 

nem gyakori. 
M u s m i n u t u s P a l i . Búzaföldeken; télben 

csűröknél is észlelhető. 
Hypudaeus a r v a l i s Sch reb . Kéteken, 

szántókon közönséges. 
Lepus t imidus Auct. Erdőkben, mezőkön. 
Sus sc ro faape rL . A hatvanos években lőttek 

egy kinőtt malaczot a Ponoricsi erdőkben, a hová el
tévedt. 

Cervus capreolus L. nagyon ritkán átté
ved a Gredistyei erdőkből a Ponoricsi erdőkbe. 

Mint rendkívüli s épp azért nevezetes eseményt ; 
megemlítjük, hogy 1864-ben Július hóban egy zer-
gét (Capella rupicapra L.) a Szt.-György-Vályai 
szőlőkben egy munkás agyon ütött, mint az már a 
Betyezát természetrajzi leírásában is (felolvastatott 
1867 Márczius 13). meg van említve. Továbbá tán 
1867-ben Déczemberben Sztrigy Szent Györgynél a 
Sztrigy közepén egy szarvast (Cervus elaphus L.) 
fogtak el földmivesek s elevenen szállították bé 
Dévára. 
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Az erdélyi nmzeum-egylet évkönyvei IV. kötetének 2-ik füzetében megjelent a „Eetyezát hely viszony i 

és természetrajzi tekintetben" ezimii természetrajzi leirásnak a növényeket tárgyaló részében néhány hibás 
közlés foglaltatik, melyeket szükségesnek sőt kötelességnek tartok a következendőkben ki igazítani: 

Nro: 4 Anemone baldensis L. helyett 
23 Aconitum Lycoctonum L. „ 
29 Arabis ovirensis Wulf. „ 
52 Dianthus barbatus L. „ 
58 Silene nutans L. » „ 
72 Cerastium petrosum Schur. „ 
72 és 73 közzé beiktatandó még Jorgován kövéről „ 
73 Cerastium alpinum L. „* 
73 eleibe beiktatandó: Arágyesből „ 
79 Geránium pratense L 

102 Geum reptans L kihagyandó, az utánna megnevezett helyek a Geum montanum 
ségeihez vonandók. 

.106 Potentilla inclinata Vili. helyett kell hogy álljon Potentilla Thnringiaca Bernh 

kell hogy álljon Anemone alpina L. 
„ „ „ Aconitum moldavicnm Hacq. 
„ „ ,. Arabis dacica Heuff. 
„ „ „ Dianthus compactus W. K. 
„ „ » Silene transsilvanica Schur. 
„ » „ Cerastium ciliatum W. K. 
„ „ „ Cerastium repens L 
„ „ „ Cerastium lanatum Lam. 
„ „ „ Cerastium latifolium L. 

Geránium alpestre Schur. 
L. helyi-

126 Sedum album L. 
127 Sedum dasyphyllum L. 
193 "Chrysanthemum montanum L. 
149 Chrysanthemum coronopifolium L. 
200 Cineraria crispa Jacq. 
213 Carlina intermedia Schur. 
232 Crepis Jacquini Tausch. 
275 Gentiana germanica Willd. 
281 Pulmonaria angustifolia L. 
298 Pedicularis foliosa L. 
308 Acinos rotundifolius Pers. 
398 Sesleria Heufleriana Schur. 
402 Deschampsia alpina E. et Sch. 

Sedum hispanicum L. 
„ „ „ „ Sedum hispanicum L. 
„ „ „ Chrysanthemum rotundifolium W. K. 
„ „ „ „ Chrysanthemum alpinum L. 
P „ „ „ Cineraria Clusiana Koch. 
„ „ „ n Carlina vulgáris L. 
„ „ „ „ Crepis grándiflora Tausch. 
„ „ „ „ Gentiana Amarella L. 
„ „ „ „ Pulmonaria transsilvanica Sch. 
„ „ „ „ Podicularis Hacquettii Gráf. 
„ „ „ „ Acinos alpinus Mönch. 
„ „ „ „ Sesleria rigida Heuff. 
„ „ „ „ Agrostis rupestris Ait. 

tenyész vonalok leirásánál a kiigazítandó néven felsorolt Ezen nevekre igazitandók ki a különböző 
növények is. 

A madarakat tárgyaló részben 66 sz. alatt a Caprimulgus punctatusnál „csengő hangját" helyett „csere 
gő hangját" kell hogy álljon. 
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IRTA 

HEBBICH FERElfCZ. 

(Felolvastatott a múzeum-egylet nagy gyűlésében febr. 22-én 1873.) 

k 

,rdély országa terjedelmes vulkáni működések
nek volt a szinhelyö, melyeknek hatása döntő be
folyással volt .az ország jelen hegy- és vízrajzi vi
szonyaira s ennek következtében annak talaji, cultu-
rai és égalji viszonyaira is. 

A vulkáni működés Erdélyben egy geológiai 
értelemben vett fiatal korszakban is tevékeny volt 
még, mivel a neogen harmadkor tengeri és félsós-
vizi rétegeinek leülepedése után, közetlen a diluvia-
lis kor előtti időszakra, vagy lehet, hogy talán kez
detére is tehetni az utolsó bazalt kitöréseket és 
emelkedéseket a Persányi hegységben, a mint azt a 
bogátbi völgyben, és még világosabban a Hidegkút-
tól keletre eső Gruja hegy gerinczen lehet látni, hol 
a congeria-rétegeket a bazalttuff födi, s ez utóbbin 
ismét egy bazalt-áramlat terül el. 

Ezt közetlenül előzte meg, vagy lehet hogy 
egy időben kisérte a Hargita hegység sötét andesi-
tes trachytja kitörése, mely e hegység szürke rendes 
trachytját, sőt a trachytconglomeratokat is, melyek 
Oláh-Topliczától kezdve a Maros áttörésében oly ha
talmasan kifejlődvék, keresztül töri. 

Idősebb lehet az a zöldkőtrachyt, mely a besz-
terczei hegységben az eocén - harmadkornak nummu-
lit-homokköveit keresztül töri. 

De már a korábbi geológiai korszakokban is 
mentek végbe idősebb kitörési kőzetek által emel
kedések, melyeket a harmadkoriak azonban valamint 
függőleges ugy vízszintes kiterjedésben is jóval fö
lülmúlnak. 

Muz. Éri. VI. köt. 

A harmadkorszakban lényegben véve két kitöré
si területet számithatunk, melyek délről észak felé 
összetartanak, s a melyeket e korszak kitörési kőze
teinek részint tömeges, részint szórványos föllépése 
jelöl. 

Azokat földi aj zi fekvésük szerint nyugoti és 
keleti területnek nevezhetjük. 

A vulkáni tevékenység nyugoti tűzhelye Er
délynek délnyugati részében, a Pojana Euszka hegy
ségnek utolsó északkeleti nyúlványaiban, a Maros bal 
partján Déva és Dobra között veszi kezdetét, hol 
egyes elkülönült bazalt- és trachytkúpok jelölik. 

A Marosnak jobb partján ellenben tetemes, ke-
let-nyugoti kidomborodás képében folytatódik és nagy 
kőzetváltozatosságával az erdélyi Érczhegységet, egy 
2000 éves báuyaiparnak, nemes érczekben gazdag 
szókhelyét alkotja. 

A vulkáni tevékenység itten nagyrészt a kréta 
és az eocén korszak, kisebbrészt azonban a neogenkor 
rétegeit is érte, elején tömeges kitörést eredménye
zett, holott továbbad elkülönülő egyes kitörésekre sza
kadozik, melyek észak felé az Aranyos folyó közép 
folyásáig vagyis a Bihar kristályos hegytömegének 
déli lejtőjéig elnyúlnak, mely utóbbiban, szintén ta
lálkozik néhány elkülönülő kitörés, hogy aztán az 
országnak nyugoti részében, a sebes Körös déli for
rásvidékében a Vlegyásza hegység imposans és ha
talmas eruptív tömegévé gyarapodjék, mely hegytö
meg magában Erdélyben 8 négyszög mértföldet foglal 
el és a tengerszin felett 5736' magasságra emelkedik. 

_L_„ A 
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Észak-kelet felé folytatólag a vulkáni tevékeny

séget a Kraszna, Almás és. Szamos folyók vizterüie-
tében csak egymástól messze esö szórványos kitöré
sek jelölik: igy nyugotra Kusaly, Zilah és Mojgrad, 
keletre Deés és Ketteg vidékein. 

Ellenben az északi határhegység nyugoti részé
ben, a Gutin-Ozibles hegyvonulatában, és keleti ré
szében a radnai havasok dél-keleti lejtőin újra na
gyobb tért foglal el, s itten egyúttal a nyugoti 
eruptiv-terület a Henyul és a Gogoasza vonulat áital 
kapcsolva érintkezik a keletivel. 

! A harmadkor keleti vulkánias területe, Erdély
nek délkeleti részében, Háromszék és Csikszék hatá
rán, a Büdös trachytzömével veszi kezdetét, mely 
hegytömeg'a kénes- és szénsavanyos gázoktól kapta ne
vét, melyek ottan a kőzet repedékeiből és hasadé
kaiból bővön özönlenek. Ezt az eruptív területet ter
jedelmére nézve halmozott tömeges volta jellemzi, 

' mely csak kevéssé van látszólag megszakadozva és 
észak-nyugoti irányban 19 mértföldnyi hoszban nyu-

, lik el, s messze elterülő másodlagos alakulataival 
együtt 100 négyszög mértföldnyi tért borítván, Eu
rópának legnagyobb trachytterületeihez tartozik., 

Bikszád ós Tusnád között az Olt folyó szeli át 
azt a hegyvonulatot, s innen kezdve a jobb partján 
maradván, azzá a fokonként magasbodó és széleseb
ben elterülő hegyvonulattá gyarapodik, melyet Hargi> 
ta hegységnek neveznek. 

Legdélibb végpontjától a 3744' magas Büdös
től kezdve, északnak a 4890'-nyi Kakukhegyen, az 
5508'-nyi Hargitán, az 5580'-nyi Mezőhavason át, 
ennek legészakibb óriásáig, a Kelemen havasig, 6582 
lábnyira emelkedik a t. sz. felett. 

Ámbár a vulkáni tevékenység ebben az eruptiv-
területben dél dél-keletről észak ósz.-nyugotnak tartó 
irányt követett, vonulásában még is találunk némi kité
réseket, melyek a vele párhuzamosan elnyúló Kárpát
vonulatra behatás nélkül nem maradtak. 

így például az a vonulat, mely a Csik-Magos-
sal és az Ostorócczal Csik- es Gyergyó határán 
kezdődik, ós a Csudálón,. Délhegyen és a Küküllőfőn 
át nyúlik el, kelet-nyugoti irányú. Ez az összekötő 
kapocs a keletre fekvő Kárpát vonulattal, a Maros 
folyó legtávolabbi forrásai bölcsőjével, s egyúttal a 
vízválasztó is a Maros és az Olt folyók között, s el
zárja a Gyergyói medenczét délfelől; holott abban 
az öbölben, mely nyugoti lejtőin keletkezett, a két 
Küküllőfolyó forrásterülete fekszik. 

Tovább északnak a trachytgerincz, mely a Szál
ka, Mezöhavas, Batrina ós Fancsal csúcsain vonul 

, át, egy iyet vagy félgyürü alakú görbületet alkot, 
mely nyugot felé nyitva áll, s ebben erednek a Gör-
gényfolyó forrásai. 

Ez az eruptiv-terület a legészakibb részében, 
vagyis a Kelemenhavas hegyzömében, igen nagy víz
szintes és függőleges terjedelmet nyer, a mennyiben 
Erdélyben egyedül 18 mértföldnyi tért borit, s mint 
emiitettük már, 6582'-nyi magasságot ér. 

Utolsó nyúlványai Borgó-Prund és Priporu 
Kandói között a nyugoti eruptiv-területtel érint-
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Ennek az eruptív területnek szerves testeket 
magukba záró, üledékes másodalakulatai azt bizonyít
ják, hogy a vulkáni tevékenység a tengerszine alatt 
kezdődött; a conglomerátok, brecciák és tufák azon
ban, melyek a Hargita trachytvonulatát nagy terje
delemben környezik, azt is bizonyítják, hogy hatal
mas katastrophák kisérték a kitörő tevékenységet, s 
hogy azok Erdélynek vízrajzi viszonyaira véglegesen 
döntő befolyással voltak, mivel a Hargita hegység , 
nek emelkedése szorította ki végképp .a harmadkori 
tengert, mely Erdélyt borította, s mivel ez által 
kapták az országnak jelen folyói haladások nyugoti 
ós délnyugoti irányát. 

A jelen czélra nézve talán elég lesz, hogyha 
Erdély harmadkori vulkáni tüneményeit általánosan 
véve földrajzilag meghatározott két nagy területre 
beosztva vesszük. Majd részletes taglalás alkalmával 
aztán alcsoportokra is oszthatni: ennélfogva ezennel 
átmehetünk az emiitett két terület vulkáni tevékeny
ségének terményeire és tüneményeire. 

, A két eruptiv-terület terményei és tüneményei 
föltünőleg különböznek egymástól, mert a nyugoti 
területben oly kőzeteknek voltak szórványos vagy tö
meges kitörései, melyekben fölös kovasavany leledzik 
és a melyek annálfogva savanyu természetűek; ho
lott a keleti területben éppen ennek ellentéte áll, 
mennyiben ott a, kőzetekben aljas szerkezet szerepel. 

Különös az, hogy a nyugoti területben a ke
leti területet jellemző aljas (basicus) kőzeteket is 
találunk; holott a keletiben a nyugoti terület bi
zonyos jeles alakjainak, mint p. o. a zőldkőtrachyt-
nak nyomát sem leljük. Szintúgy nem lehetett ed
digelé itten oly trachytokat föllelni, melyek kovasa-
vanyt fölös mennyiségben tartalmaznának. Erdély két 
eruptív területe tehát, ugy látszik, bizonyítékul szol
gálhat annak a felvételnek, hogy a vulkáni tevé
kenység a savanyúbb, izzőnfolyó kőzettömegek kitó-
dulásával kezdődött és az aljas, nehezebb fajsúlyú 
kőzetekével végződött; mert a nyugoti területben 
csakugyan constatálva van, hogy az utóbbiak áttör
ték az előbbieket, s ki mutattuk azt is, hogy kele
ten az aljas kőzeteknek kitódulásával bevégződött 
Erdélyben a kitörési' tevékenység. 

Egy második feltűnő különbség az ércztarta-
lomban íeksák. """""""̂  

Ugyanis a nyugoti eruptív terület egészjerjedelmé-
ben inkább vagy kevésbé gazdag azokban p érczekben, 
melyek nagyobbrészt e terület aljas kőzeteihez köt-
vék; holott ezek a keleti területben teljesen hiány
zanak. 

Egy harmadik különbség abban a tünemény
ben rejlik, hogy a keleti eruptív területben szénsa-
vany fejlődés és kiözönlés még rendkívül tevékeny. 

A szénsavany-kiözönlések egész kiterjedésében 
kisérik azt a területet ós több mint 400 savanyu 
forrás ismeretes benne. 

A nyugoti területben ez a jelenség csak gyéren 
mutatkozik, s különösen azon részekben, hol a sava
nyu eruptív kőzetek az uralkodók, hiányzanak csak
nem teljesen a savanyos források. 
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A harmadkornak eruptív kőzeteire átmenvén, 
leírásomban, melyet az e végre készített térképpel 
együtt, ugy kívánok tekintetni, mint az erd. múze
umtól a bécsi világtárlaton kiállítandó gyűjtemény 
ismertetését, kímiai kitűnő tulajdonságaik szerint,—nem 
tekintve geológiai, még nem minden esetben meg
határozható korukra, — azokat elébb is két főosztály
ba sorozom. Még pedig: 

A) a savanyu osztály; , , 
B) az aljas osztály; 

ezeket továbbá elegyrészeik viszonya és külemi tulaj
donságaik szerint osztom csoportokra, úgymint: 
A) a savanyu eruptív kőzetek osztályát. 

1. A rhyolith, 
2. a quarcztrachyt (Dacit, Stache szerint), cso

portjára. 
B) az aljas kitör, kőzetek osztályát. 
• 3. A valódi trachyt, 

4. az Andesit, 
5. a zöldkőtrachyt, 
6. a bazalt; — csoportjára. 

1. A r h y o l i t h csoportja. 
A rhyolithok alaptömege kryptókristályos egész 

az apró kristályosig. A tömeg szaruköves és kovagos, 
de néha felsites és zománcznemü is és mindig a na-

í gyobb részt teszi. A porphyrosan kivált elegyrészek 
leglónyegesbiko a quarcz és a sanidin; holott törté
netes elegyrészek gyanánt előfordulhat benne valami 
plagioklas, fekete és fehér csillám és amphibol. 

Stacbe Erdélyre nézve három főmintát állított 
fel, jelenleg azonban ötöt mutathatni ki; úgymint: 

a) rhyolithek sötét szarúkőnemü alaptömeggel, 
b) „ porczellán- vagy zománcznemü „ 
c) „ likacsos tajtkőnemü „ 
d) „ felsites, homályos agyagkőnemü „ 
é) „ szurokkőnemü „ 
A rhyolithek Erdélynek csak nyugoti kitörési 

területén fordulnak eió, még pedig : 
a) Sötét szarúkőnemü alapanyaggal: Sztojka-

falvánál a Sátorhegyen, Nagy-Kapus és Gyerő-Vá
sárhely közt, Kolozsvárról nyugotra a Vlegyásza 
hegységbe vezető úton, s a Drágán völgyben. 

&) Porczellán- vagy emailnemü alapanyaggal: 
a radnai havasokban Maiernél, Szt.^%örgynél, a 
Kormaja völgy nyílásánál, a nagy-kapusi-^egyen a 
Vlegyásza hegységben Pányiknál, a Dragá i és Szé
kelyé völgyében, a Muntjilén, az Érez/íegységben, 
Verespataknál a Kirnikon, Kurkubétán is a Valje 
Zlatini-ben, Vidránál, és végre Nagy-Almás és Tekerő 
között'a Tekerő völgyben, nemkalönben Zalathna vi
dékén is. Délkeleti Erdélyben ide tartozó kőzeteket 
leltem Holbaknál, a Pereu Majuluiban, és számitora 
még ide azokat az eruptivkőzeteket, a melyek- a 
„Burghals''-ra Brassónál és Bácsfalunál ós Türkös-
nél Brassótól keletre leiedzenek. 

c) Likacsos tajtköves alaptömege van Deós és 
Eetteg között a csicsó-hagymási hegy rhyolithjának, 
mely az egész országban, mint malomkő ismeretes 
és szóthordatik. 
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d) A felsites, homályos agyagkőnemü alaptö-
megü rhyolith különbféle viola- és piros szinváltoza-
tokban csupán Nagy-Almásról az Érczhegységben is
meretes. 

e) A szurokkőnemü alaptömegü rhyolith szin
tén csak a Tekerő völgyéből, Tekerő és Nagy-Almás 
közt ismeretes, de'eddigelé minden munkában szu-
rokkö gyanánt emlegettetett. 

2. A q u a r c z t r a c h y t csoport ja . 
Ebbe. a csoportba számítjuk mi az oly kőze

teket, • melyeket Stache az ő idősebb quarcztrachyt* 
jaihoz vagy dacitjaihoz sorol. 

E csoport kőzetei nagy változatosságunk, mivel 
külemükre nézve részint a valódi trachyt, részint az 
andesit, részint a zöldkőtrachyt bélyegeit viselik. 

Az ide tartozó kőzetek ilyen nagyon vál
tozván, ismertető főjelöket a quarcztartalom nyújtja. 
Alkatrészeik közzül lényeges az oligoklas-sorba tar
tozó földpátos elegyrész, az amphibollal együtt, me
lyekhez némely változatokban csillám, olivin, augit, 
labrador és valószínűleg másféle földpátok is já
rulnak. 

Az idetartozó kőzetek mindnyájan Erdélynek 
csakis nyugoti eruptív területére szorítkoznak, hol a 
Vlegyásza hegység kitört tömegében legnagyobb el
terjedésüket nyerik. Stache Erdélynek quarcztrachyt-
ját a következőképpen alosztályozta. 

a) Andesites quarcztrachyt, mely leginkább 
van elterjedve, található Hódosfalváüál, a Körös völ
gyében közel Csúcsához, a Székelyé völgyében. E he
lyeken fekete szinü s hasonlít a Guttin és a Hargita 
hegység fekete Andesitjóhez. A felső Székelyé völgy
ben Szulicza és Mereggyó között zöld szinü, a Bog
dán hegységben Bánfi-Hunyadtól nyugotra pedig 
barna. : 

b) Granito-porphyrös quarztrachyt, melynek ki
fejlődésében legtöbb a változatosság. Szépen kifej
lődve előfordul az Ilva völgyében Szt. József és Ma-, 
gura között, a radnai havasokban, továbbá a Sza
mos vidékén is Kisbányánál, a Körös völgyében 
Csúcsánál, Sebes, Székelyé, Bogozsel mellett, általá
ban a Vlegyásza hegység északnyugoti lejtőin; az 
Aranyos völgyében Lunkánál, Offenbánya mellett a 
Pavelója, Kolczu Csoránulüj, Mezeratu, Kolczu Lupu-
lui hegyeken, Nagyág mellett a Czukorsüveg, Gyalu 
Buli, Controllor, Szarkó hegyeken, Herczegánynál és 
Boicza mellett Gainel nevű hegyen. 

c) Zöldkőnemő q u a r c z t r a c h y t . Ez a 
trachyt a zöldkőtrachyt jellegét viseli, sötétzöld szi
nü egész a feketéig, ás Erdélynek órczvidókein talál
tatik: igy a Badnai területen, Oláh-Láposbányánál, a ; 
Vlegyásza hegységben a Székelyé völgyben; Offenbá-
nyánál, Verespatak és Zalathna környékén, is nagyon 
elterjedett; továbbá Breaza hegységben, Nagyágnál 
a Hajtón, Dreissiger hegyen, Csertésnél az Aszczel-
du hegyen. 

d) A Csetátye kőzetet a Kirnik hegyen Veres
pataknál, a kettős pyramisokban jegedett quarcz jel
lemzi. Éhez hasonló kőzet eléfordul Majernól is a 
Radna vidékén. 

__ _ ^ 19*; ^ 
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8) Aljas eruptív kőzetek. 
3. A valódi t r a c h y t csoport ja . 

Zirkel ezt a csoportot a „tulajdonképi trachy-
tok" neve alatt foglalja összeg és a quarcz hiányával 
és Sanidin jelenlétével jellemzi. A sanidin vagy egye
dül vagy oligoklassal társulva fordul elé. Ezeknek 
kristályai likacsos vagy érdes alaptömegbe zárvák, 
melyhez gyakran csillám és amphibol is járul. 

Ezekben a trachytokban azonban az emiitett 
földpátokon kivül mások is lehetnek, igy Szabó ta
nár a dévai nagyporphyros trachytban labradoritot 
mutatott ki. 

A trachytcsoport kőzeteinek alaptömege kö
zönségesen homályos, ritkán fénylő, szine többnyire 
világos vagy sötétebb szürke, világos vagy sötétebb 
vöröses, barna, zöldes és néha fehér is, ritkán csikós 
is; szövete közönségesen porphyrnemü. 

Ez a trachytcsoport Erdélynek mindkét erup
tív területében előfordul, de a hozzátartozó kőzetek 
nyugoton, kivévén a Fehér-Körös völgyét, csak szór
ványos kitörésekben jelentkeznek, holott a Hargita 
hegység szerkezetében tömegesen vesznek részt. A 
világos, szürke, vörhenyes és fehér változatok, me
lyeket Stache a Sanidin-Oügoklas trachytokhoz sorolt, 
a Hargita hegységben a Büdös tömegében vannak 
leginkább kifejlődve. 

Eléfordul Bikszádnál, Tasnádnál, Nagy-Csorná
nál, Szt.-Annatónál és ennek vidékén, nem különben 
a Kakukhegy vidékén és a Paphomloka lejtőin. 

Hasonlóképpen ismerjük Radna, Verespatak, 
Nagyág és Déva vidékéről. 

A világos vagy sötétebb szürke ós zöldes szür
ke, érdes alaptömegü tracbyt, melyben sok nagyobb 
és apróbb fénylő amphibolkristályok ágyazvák, a Har
gita hegységnek külső lejtőit alkotja, s igen nagy 
területet borit. 

Hasonló trachyt nagy amphibolkristályokkal 
Miháleny környékéről a Fehér-Körös völgyéből is
meretes. 

Kevésbé van elterjedve a verespataki Oziczera 
lui Kornya trachytjának, mely nem különben éhez 
a csoporthoz tartozik, egy barna változéka. Eléfordul 
ez az érezvidékben Verespatak, Offenbánya, Nagyág 
és Kristyor környékein a Eehér-Körös völgyében. 
Ebben a változókban az amphibol rendszerint az 
alaptömegbe vegyül bé, hanem a földpát van külö
nösen kisebb-nagyobb kristályokban kiválva benne. 

A nyugoti eruptív területben ezenkívül a dé
vai trachyt typusát viselő labrador-amphibol-trachyt 
fordul elé, mind helyben Déván, mind Offenbánya 
vidékén. 

Ide kell még csatolnunk oly kőzeteket, melyek 
a Büdös zömének keretén belül fordulnak elé. 

Már Fichtel emlité ez előtt száz évvel a tajt-
kőnek előfordulását a Büdös hegyen. Partsch, és ké
sőbben a bécsi geologok is a tajtkőnek tartott közetet 
a likacsos trachyt málladék eredményének nyilvání
tották, melynek elmállását a Büdös környékén oly 
dúsan létező savanyu gázok és vizek behatása segíti 

elé, s csakugyan egészen helyesen, mert azt a tajtkő 
megnevezett lélhelyein átmenetek által bé is lehet 
bizonyitni. 

Azért még is ki lehet mutatni a trachyttajt-
kőnek, trachytszurokkőnek és obsidiánnemü trachyt-
nak jelenlétét a Büdös környékén, ugyanazon tulaj
donokkal fölruházva, melyek az emiitett kőzeteknek 
sajátjai. 

Ezen kőzetek azonban nem fordulnak ép szik
lákban elé, hanem 1—3' vastag lapilli-fekveteket al
kotnak a Büdöshegy környéke tufáiban. 

4. A n de sít. 
A keleti eruptív területben, Hargita 

hegységben bebizonyítható tény az. hogy egy fiata
labb eruptív kőzet keresztül töri az előbb leirt va
lódi trachytot, sőt még ennek tufáit ós conglomerát-
jait is. E fiatalabb kőzet a hegységnek központi ré
szét alkotja, gyakran elágazik különböző irányokban ' 
és a trachytnak töredékeit zárja magába, a melytől 
igen gyakran feltűnően elüt bazalthoz hasonló küle-
mével. 

Ezt az eruptív kőzetet, melyet mi az Andesit-
hez még pedig a Eoth értelmében vett quarezmen-
tes Andesithez sorolunk, sötét, többnyire feketébe 
hajló színezete, továbbá finomszemcsés vagy egész tömött 
szövete és laposan kagylós törése jellemzi; azonkívül 
a kivállott számos fehér földpát-kristálykák, apró 
amphibol-tűcskék, s e mellett augit, magnetit és egy 
zöld olivinnemü ásvány is jellemzők reá nézve. 

Ennek az andesitnek földpátos elegyrésze oli-
goklasnak tartatik, de a kőzet aljas természeténél 
fogva, mi által már a bazalthoz közeledik, valószínű, 
hogy az valami aljas földpát is lehet. Ezen kőzetnek 
elterjedése a Hargita hegységben, a mint már emlí
tettem volt, tetemes. 

E hegységnek déli részében előfordul már Tus
nád fürdőnél, a Büdös hegy zömebeli világos színű 
sanidin-oligoklas trachytának közepette. E helyt az 
Olt völgye talapján leljük csekély temérdekségben. 
Az Olt hullámaitól mosatva, keresztül vonul rajta; 
de sehol sem emelkedik jókora magasságra. 

Északi irányban folytatólag kibukkan a Mitacs 
hegygerinczén a Kakuk-hegy felé, a Hargita ormán 
északnak csapva, az Ostoróczon, Délhegyen, a Mező
havas, Bakta, Kereszthegy, Ujerdőtető, Batrina, Fan
csal gerinczein; a Kelemenhavason igen nagy terje
delemben van kifejlődve, s eléfordul a Maros áttöré
sében az oláh-topliczai trachytconglomeratokban, va
lamint a Toplicza patakában és a Közrézhavason is 
a Borszékre vezető utón. A szövetváltozatok közzül 
megemlíthetjük a iikacsos-sejtest a Hargita nyugoti 
lejtőiről, Oláhfalu,' Homorod-fürdő vidékéről és a 
Czekende-hegyről, továbbá a Kelemenhavasról. Sala
kos Andesit hyalith bélléssel előfordul a Toplicza pa
takában;, ide számítjuk a Csikmagos vagy Gerén-
czes palás-hólyagos kőzetét, melyben a Tridymit van 
szépen kifejlődve. 

A nyugoti eruptív területben az északi határ
hegység nyugoti részeiben határozott typussal és nagy 
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kifejlődésben fordul elé ez a kőzet, hol a Guttin és ez által 
a Vihorlat hegycsoport andesiteivel érintkezik. 

Oláhlápos-bányánál, Sztrimbulytól messze bé a 
völgybe Magyar-Lápos felé a folyó ágya e kőzet gör-
kö vei vei, melyeknek keménysége tetemes, van tele. 

Az Érczhegységben. az ide tartozó kőzetek a 
Fekete-Körös vidékén fordulnak elő; de egészben vé
ve ebben a hegységben ritka s talán csak az emiitett 
vidékre szorítkozik. 

Végül meg kell még említenem, hogy a Lápos 
görkövei között quarcztartalmu andesit is találtatott; 
ellenben Borszéknél a Közrézhavas andesitjóben a 
vélt quarcz nyilván csak esetleges zárvány és a csil
lámpalából eredt, melyen át az andesit keresztültört, 

5. Zöldkőtr ac hyt. 

Zirkei a quarcztalan zöldkőtrachytot, az andesit-
tel oligoklas-amphibol kőzetek gyanánt összefoglalja 
s kőzettanilag ugy írja le, mint quarcztalan amphi-
bol-andesiteket; de Erdélyre nézve szükséges, hogy 
tekintettel földtani viszonyaikra, feltűnő külemi kü
lönbségeikre és egyéb tulajdonságaikra, elkülönítsük 
őket az andesitektől. 

Ez az erdélyi őrczbányászatra nézve rendkívül 
fontos kőzet, miként v. Richthofen egészen helyesen 
leírta, többnyire zöld színezetével tünteti ki magát, 
mely szin közönségesen sötét s gyakran olajzöld és 
fekete fokozatokba megy át; küleme tehát az ős 
zöldkövekre, a dioritokra és dioritporphyrokra em
lékeztet. 

A legtöbb esetben igen jól meg lehet különböz
tetni az alaptömeget és a benne keletkezett számos 
jól kivehető kristályokat, mely utóbbiak lényegesen az 
oligoklas- és amphiboléi s ezekből áll valószínűen áta-
lában az alaptömeg is, melyben a finoman eloszlott 
ampbibol a festőszer. 

Az oligoklas kitűnő táblás kristályokban jelent
kezik, melyek a zöldes szín előidézésére is befolynak. 

Az amphibol tökélytelen lemezes szerkezetű, 
fénye többnyire selymes vagy viaszos, szine sötét zöld. 

A zöldkövekben az amphibol többnyire bőveb
ben van jelen; savakkal való pezsgése mállófélben 
való állapotára mutat. 

A zöldkőtrachyt lényeges ismertető jele az érez-
tartalma; az érez többnyire igen finoman van be
hintve : ezeken kivűl Erdélynek nemes órcztelérei is 
ebben a kőzetben találtatnak. 

Esetleges elegyrészei közül a különböző órcze-
ken kívül, melyek közt mindenesetre a kénes vas 
(Pyrit) játsza a főszerepet, találtatott még Pistacit 
a Czíbles körül és csillám Eadna vidékén. 

Igen jellemzők a zöldkőtrachytból álló hegyek
nek alakzatai, különösen ha tetemesebb magasságra 
emelkednek; már messziről reájuk lehet ismerni 
gömbölyödött, szép, harangalakzataikról. 

A zöldkőtrachyt elterjedése Erdélyben azt az 
érdekes tüneményt mutatja, hogy az a keleti nagy 
eruptív területből ki van zárva. Jelenléte még ott 
sincs bebizonyítva, hol a mint a Hargita keleti oldalán, 
a Sárogágon, és a Kelemenhavas északi lejtőjén, a 
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Hajtón, czinnober érezek találtatnak; nemkülönben 
a Dólbidán ércztartalmu zöldkőtrachytja ugy látszik 
nem egyéb, mint a Henyul folytatása, mely a ke
leti területbe csak belenyúlik. 

A nyugoti területen ellenkezőleg szélesen el 
van terjedve. E terület északi részében, éppen ott, 
hol a keleti területbe ütirözik, t. i. a beszterczei 
hegységben, igen elterjedőit, igy különösen a Henyul, 
Gogoásza hegyeken, Borgo Prundnál és az egész Tiha 
völgyben Bukovina határáig. Nemkülönben gyakori 
az Ilva ós Izvor völgyében és a Kadnai havasokban. 

Továbbá eléfordnl az északi határhegységben a 
Cziblestől kezdve a gerincz hosszában a Lápos vidé
kéig, honnan részint a Máramaros, részint a Guttin 
zöldkőtrachytjához kapcsolódik. 

Az emiitett területeken ennek a kőzetnek kü
lönbféle változékait találhatni, 

Borgó Prundnál és a Tiha völgyében a földpát 
egészen eltűnik az aíaptömegben, hanem a helyett 
az amphibol fényes oszlopai ós néha egy hüvelyk 
hosszú kristályai kerekednek felül s az egész feketé
be átmenő sötétzöld alaptömeget porphyrossá teszik; 
a finom szemcsés egyszerűen vegyült aphanitos vál
tozókok ellenben ott egészen alárendeltek; holott a 
Lápos vidékén ezek vannak nagy bőségben. 

Kadna vidékén, az Ilva és az Izvor völgyében 
a zöld alaptömegből nagyocska kristályokban kiváló 
földpát porphyrossá teszi a kőzetet. 

A Cziblesen a zöldkőtrachyt többnyire öreg
kristályos, mi által egészen sajátszerű kinézést nyer, 
mely némely nagy diallag kristályokkal rakott gabb-
ro kőzetekhez hasonlít. 

A Szamos vidékén a zöldkőtrachyt többnyire 
egyszerűen elegyedett aphanitos külemü. 

Az Érczhegységben Offenbánya, Verespatak, 
Zalathna, Nagyág, Buda, Zdraholcz, Boicza vidékén, 
általában véve az úgynevezett Csetrási hegyvonalok
ban a zöldkőtrachyt igen elterjedett kőzet, melylyel 
e hegység nemes órczei szoros kapcsolatban állanak. 

Itt a kőzet ritkán porphyros; az amphibol ugyanis 
többnyire eltűnik a felsites alaptömegben. 

Ezek a kőzetek többnyire nagyon málló ál
lapotban vannak, savanyokkal erősen pezsegnek s az 
éreztelórek közelében szinehagyottak. 

6. B a z ál t. . 

A bazalt Erdély harmadkorának legaljasabb és 
egyúttal legfiatalabb kőzete. 

Különböző kifejlődésü változatai fordulnak elé, 
úgymint: tömör, szemcsés, borsószemes, (sphaeroli-
thisch) mandolaköves, likacsos, sejtes, salakos bazalt. 
Elválási alakjai: oszloposak, táblásak, golyódadok és 
szabálytalan sok lapuak. Eléfordul még valódi ba
zalttá va alakjában is. A bazalt minden-változékai 
gazdagok olivinzárványokban, a melyek részint apró 
szemekben, részint szemcsés, gömbölyödött, bronzittal 
kevert halmazokban jelentkeznek, mely utóbbiak fej
nagyságot is elérhetnek. Ezek kétségtelenül oly oli-
vintömegek, melyek már megvoltak ós későbben zá
rattak az izzőnfolyó bazalt tömegébe. 
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A különböző lelhelyek bazaltjának szine"lég-
többnyire sötét, de gyakran vörös foltos és világos 
szürke is található. 

A bazalt erekben, boriték-tömegekben és áram-
folyamokban fordul elé; valamint lávaképpen is, 
melyek, mint kitóduló tömeg, kúpokra tornyosodnak 
és vürös és barna salak s vulkános fekete homok 
kisérik. 

A bazalt elterjedése Erdélyben csak szórványos, 
de föllépése mégis éppen azon eruptív területekre 
esik, melyeken a harmadkor többi kitörő kőzetei for
dulnak elé, a nyugotíban szintúgy, mint a keletiben. 

A nyugoti területben a Pojana Euszka hegység 
északi, nyúlványaiban több pont ismeretes, hol csu
pán bazáltconglomeratok mutatnak a bazalt jelenlé
tére, igy p. o. Kosesdnél és Laposnyaknál, Cserbel-
nél és Csernánál; csupán Lesnyéknél lehet valódi 
bazalt áttörést észlelni; aztán Brettyénél a Maros 
jobb partján. 

Az érczhegysógben Verespataknál leledzenek a 
Detunata goala és D. flokoásza ismeretes kitörései. 

A Szamos vidékében Nagy-Kapus ós Gyerő-Vá
sárhely között találunk bazalt kitörést, de a Vle-
gyásza hegységben is ismerünk bazáltfóle kőzetet. 

Zilahtól keletre a Mojgrad bazaltja nevezetes-
A keleti eruptív területben a legterjedelmesebb 

bazáltvidók az, mely a Persányi hegység északnyu-
goti részében, Alsó-Rákos, Hóviz, Hidegkút és Ko-
mána között fekszik. 

Ebben a területben a láthatólag kiemelkedett 
bazáltfcúpok dólnyugotról északkeletre irányuló sor
ban mutatkoznak, a középpontot a Bogáth és Héviz 
körül csoportozó bazaltkúpok foglalják el. 

Kivételt a Kőhalmi várhegy bazáltkúpja tesz, 
mely ettől az irányvonaltól északnyugatra fekszik 
oldalaslag. 

E vidék bazaltja változékai, zárványai és kő
zetalakzatai sokféleségével jeleskedik. 

E terület másodlagos bazált-formatioi mint 
brecciák, conglomerátok és tufák nagyon elterjedtek, 
a bazáltkúpokat nagy körökben övedzik s részben 
kétségtelenül viz alatt alakultak. 

A bazalttufák legérdekesebb tüneményeihez tar
toznak a bennök találtató olivingolyók és a bazáltos 
obszidián vagy tachylit. *) 

A közép korszak eruptív kőzetei. 
A mesozoicus korszak Erdélyben nem különben 

tartalmaz egy sor különbféle eruptív kőzetet, u. m. 
Quarczporphyrt, Felsitporphyrt, Melaphyrt, Porphyri-

| tat, Augitporphyrt, Serpentint, Gabbrót és Labrador
szirtet. 

Ezeket a kőzeteket Tschermak már megvizs
gálta tüzetesen, minélfogva az ő értekezésére utalva 
itt csak beosztásukról teszek szót. 

*) Ezt bővebben leírtam és ismertettem feljebb, a 
j 73-75. lap. 
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Mint a harmadkor eruptivkőzetei, úgy a kö-

zépkorbeliek is az ország keleti ós nyugoti részeiben 
vannak kifejlődve. 

A nyugoti részben főképp két eruptiv-övet kü
lönböztethetünk meg. 

Az egyik a Kolozsvártól délre Túrnál kezdődő 
mészkőyonatot kiséri Torda felé. Itt az Aranyostól 
ketté vágva, azontúl dél dél-keleti irányban húzó
dik a thoroczkai hegységen át- Zalatna felé; de ez 
utóbbi pontot nem éri el. Déli végén a Tövistől és 
Magyar-Igentől nyugotra fekyő mészköhegységeknél 
mutatkoznak keskeny huzalmai a szóban forgó kőze
teknek. 

A másik nagyybb őv az erdélyi órczhegység 
vidékén fekszik és két vonatban húzódik a Csetrás 
hegységgel éjszakról és délről párhuzamosan, keletről 
nyugotnak. Ez a legterjedelmesb eruptív vidék Er
délyben. 

Más csoportok a Bihar- és Vlegyásza. hegység
ből ismeretesek; aztán vannak még Zámnál és Ko
lozsvár táján Szász-Lónánál. 

Tudva vannak névszerint: 
Quarcz-porphyr , Nyirmezőnél ós Csáklyánál (a 

falu mellett): Feísitporphyr és Porphyrit, a Torda-
hasadékánál, az Aranyos völgyében Bóróvnél, Tho-
róczkónál, H.-Szt.-Györgynél és a Szókelykőn, Igeji 
patakában és a Csáklyai zuhatagnál, végre Sz.-Ló-
nánál a Sósmezőn; Melaphyr és Melaphyr-mandulakő 
Nyir mezőnél, a Székelykőn Thoroezkó mellett, az 
aranyos völgyén Tordától Bérévig. 

A Csetrási hegységet kisérő egész eruptív vi
déken Melaphyr, Melaphyr mandulakő, Augit por-
phyr mutatkoznak különbféle változatokban. 

Az ország keleti részében a nyugotiakhoz ha
sonló geológiai viszonyok között leljük a középkori 
eruptív közeteket, főképp a Persányi hegységben el
terjedve. Jelentkezésök a hegység vonulásának felel 
meg, mely északra a Hargita Trachyt vonatára 
bukkan. 

Porphyr ós Porphyrit a Persányi, és Bogáthi 
völgyből, az Olt A.-Rákosi áttöréséből, valamint Var-
gyasról is ismeretesek.' 

Melaphyr és Melaphyrmandulakő a Lupsai 
völgyben, Bogáthnál az Olt áttörésében ós délre Hol-
bakban találtatnak. 

Serpentin, Gabbró, Labradorszirt az Oltnak 
A.-Bágosi áttörésében és Vargyasnál a Szármany-
völgyben. 

A Hargita trachytvonala megszakasztja a tár
gyalt kőzetek sorát és csak azontúl jelennek meg 
ismét a feljebbiekhez hasonló földtani, viszonyok közt 
a Nagyhagymási hegységben Csíkban; aztán a Nas-
kolát, Térkő, Öcsém teteje környékén. Tovább észak
ra a két Békás vidéken is ismerünk csekélyebb cso
portokat. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy ezeket a kő
zeteket tagjaik ós brecciáik kisérik többnyire min
denütt a hol találtatnak. 
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Erinnerung 
üfaer 

ANTON CZETZ 
vorgetragen in der őffentlichen, wissenschaftlichen'Siízung des siebenMrgischen Museums-vereines 

durch 

h 
Ottó Hermán. 

[n díesem Vortrage wurde das Andenken eines be-
scheidenen, in seiner Entwicklung ganz eigenthümlichen, 
nichtsdestoweniger vielverdienten Floristen erneuert. 

Anton Czetz, Sohn eines unbemittelten arme-
nischen Kaufmannes, der jüngste unter zehn Geschwis-
tern wurde im Jahre 1801 zu Beés geboren. Schon 
im vierten Lebensjahre verwaist. kam er unter die 
Obhnt zweier Oheíme und wurde nach abeolvirter 
zweiter- Gymnasialclasse als Kaufmannslehrling zu 
Huszfc im Marmaroscher Comitate untergebracht. 
Nach beendeter Lehrzeit kam er nach Klausenburg, 
woselbst er in einigen Handlungen conditionirte, nach 
einigen Jahren jedoch mit einem Compagnon ein 
Geschaft in Deés errichtete. Bis zu seiner Selbstan-
digkeit hatte Czetz keinen Begriff von Boianik und 
das einzige characte ristisebe Merkmal, welches aus 
dieser Zeit bekannt ist; war die grosse Wissbegierdé, 
welche den armen Commis dahin füh rte, dass er den 
grösseren Theil seines Erwerbes zur Anschaffung von 
Büchern — damals meist belletristichen Inhaltes — 
verwandte. 

Beinahe vierzig Jahre alt verdankte er es einem 
Zufalle und seinem regen Geiste, dass er aüf die 
Pflanzenkunde aufmerksam wurde. Den ersten Anlass 
both ein Spaziergang ins Freie, welchen Czetz mit 
einem ihm verwandten, jungen Pharmaceuten unteroahm, 
bei welcher Gelegenheit der Pharmaceut auf jené 
Regelmassigkeit zu sprecheu kam, welche sich in 
der Pflanzenwelt offenbart und die Benennung der 
Arten möglich macht. 

I*. 

, Der junge Pharmaceut, Adeodat Czetz, mit 
einiger Kenntniss der officinellen Pflanzen und der 
linnéischen Classification vertraut, bestimmte einige 
der am Wege stehenden Pflanzen und man kann 
sagen : das letzte Wort dieser Bestimmungen wurde 
der Anfang jener ganz ausserordentliehen Thatigkeit 
so wie der so bedeutenden Erfolge, welche Anton 
Czetz auf dem Gebiete der Botanik spáter aufzu-
weisen vermochte. 

Von diesem Augenblicke an verlegte sieh Anton 
Czetz mit fieberhaftem Eifer auf das Stúdium der 
Botanik. Mangel an Sprachkenntniss gestattete ihm 
nur die Benützung der, auch heute noch einzigen 
utigarischen Flóra, welche im Anfange diese's Jahr-
hundertes von Diószegi und Fazekas in Debreczin 
herausgegeben, die Grundsatze Linné's auf die Flóra 
Debreczins anwendete. Mit Hilfe dieser Quelle, der 
Erklarungen seines Freundes und spater jener des 
mitunter auch botariisirenden Ingenieurs Georg Ung
vári, bildete sich Czetz den Begriff des Genus und 
der Art, Ausgestattet mit einem scharfea Erinae-
rungsvermögen nnd einer eminenten Beobaehtnngs-, 
gabe, begann er sehr bald selbst zu bestimmen, so 
zwar, dass sein erstes Verzeichniss, welches er mit der 
ersten, von ihm selbst bestimmten Art: der Veronica 
officinalis L. eröffnete, schon mehr als dreihundert 
Arfcen der Flóra von Deés umfasst. 

Dieser Leidenscháft opferte Anton Czete den 
grössten Theil seiner Zeit und seiner Mittel. Das 
Geschaft überliess er je mehr und mehr der 
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Fürsorge seines Compaguoas, erselbst war bestrebt 
nebea dem Sammeln auch die grossen Lücken sei
ner Kenntaisse auszufüllea, Immitten dieser Thatig-
keit kam die Zeit der Freiheitskampfe heran. Das 
traurige Ende derselben wirkte auf Czetz nieder-
schlagead und machte in ihm den Eatschluss fest: 
dem Kaufmaaastaude zu entsagen und in der Zu 
rückgezogenheit einzig seinem Lieblingstudium zu 
lében. Dem Entschlusse folgte bald die That: Czetz 
zogsich auf sein kleinesLandgut nach Gánts zurück und 
lebte fortan der Botanik. Dies war die erstePeriode seiner 
Thátigkeit. Bei dem Umstaade, dass er auf einem 
wesentlich versehiedeaen Florengebiete stand, daher 
von seiner literarischea Quelle, der erwahnten Deb-
recziner Flóra, anf Schritt und Tritt im Stiche ge-
lassea wurde,' verfiel er auf das Aufsuchen anderer 
Quellén und war bestrebt die Schwierigkeiten des 
Diagnosenlateins mőglichst zu überwiaden. 

Er studierte Linné, schrieb. Verzeichnisse nach 
Mőssler, spater erbielt er Baumgarten's Flóra von 
Siebenbürgen und anderte seine Verzeichnisse darnach, 
sammelte fleissig und bestimmie nach Mőglichkeit. 
Der harte Kampf, weleher aus dem Mangel an Kennt-
nissen und der unüberwindlichen Leidenschaft entsprang, 
hatte seine guten Seiten: Gzetz übte sein Auge, seine 
Urtheilskraft und kannte seine Pflanzcn von der 
Blűthe an bis zur letzten Haarwurzel; diess kam ihm 
spater im Tauschverkehre ganz besonders zu Stattea. 

Er legte sich eine botanische Terminologie an, 
. notirte fleissig und wusste im ueuen Gebiete gar 

bald Bescheid. 
Im Jahre 1850 besuchte ér-zutn ersteamale 

eine Alpengegend u. z. das Bad Rodna in den Ost-
kárpátén. Die ganz eigenthümliche, neue Welt, 
welche sich in der Flóra des botanisch so berühmten 
„Kuhhornes" (Ünökő), dann des Korongyis oőenbarte, 
übte auf Czetz eine unwiderstehliche Anziehuags-
kraft aus, und veranlasste ihn zu steter Wiederkehr in 
jedem Jahre bis zu seinem Tode. 

Sein Herbar wuchs bald auf mehr als 900 
Arten, darunter jeue, mit welchen er spater einen 
sehr lebhaften Tauschverkehr begann, ia Mehrzahl 
vorhaaden warea, so: Seneciiiis Carpathica, Polys-
chemone nivalis, Sileae, Pedicularis, Centaurea, 
Heracleum, Carex usw. Arten. 

Dieser zweiten Periode der eigentlichen, reia 
autodidactischea Lehrzeit folgte bild die dritte, 
welche durch den bekannten Botaniker Dr. Anton 
Schur, den Verfasser der Enumeratio Plaataram 
Transsylvania eingeleitet wurde. Dr. Schur besuchte 
im Jahre 1852 Rodna und traf dórt mit Czetz zu-
sammea. Eine gemeinschaftliche Excursion auf das 
Kulihorn lieferte ein geringes Resultat u. z. iu Folge 
des sehr übleu Wetters. És ist zu bemerkea, dass 
Dr. Schur vorher uad aachher dieses Gebiet aie 
betrat. Es ist natürlich, dass Dr. Schur dea arglo-
sea Czetz nach seiner bekaaaten Art auszubeuten 
begann und verstaad. Der lebhafte Briefwechsel, der 
in Czetz's Nachlasse vorhaaden ist, gibt ein genaaes, 
weaig erquickliehes und fűr Dr. Schur wahrlich 
kaum ehreahaftes Bild dieser, wie gesagt ia der 
Tausehwelt bekaanten ArtundWeise. Es uaterliegfc kei-
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nem Zweifel, dass allé in der Enumeratio aagef&hrten i 
Arten des Rodnaer Gebiethes einzig und alléin dem 
Fleisse uad der Mittheilsamkeit Czetz's zu verdanken 
siad. Herr Dr. Schur faad es aber aicht der Mühe 
werth seiue Quelle zu aeaaen, noch weniger die ihm 
zur Eiusicht anvertrauten Sammlungen zurüokzu-
stellea. Der eiazige Lohn für Czetz war das Eryimum 
Czetziaaum Schur uad der bald wieder eingezogeae 
Juacus Czetzii Schur. 

Bald darauf begann Czetz mit Dr. Skofitz, 
spater mit Báron Leithner zu tauschen. Die nach 
Wien gesendeten Arten machten grosses Aufsehea 
uud der bescheidene, aber durch Dr. Schurs Verfah-
rea gewitzigte Einsiedler von Gánts, war sehr bald 
eine gesuchte Perhon. Victor v. Janka, datnals Stu-
deat ia Wien, jedoch ia Siebeabürgea zu Hau3e, er-
fuhr die Existenz des Anton Czctz durch Barou 
Leithner und knüpfte sofőrt einen lebhaften Brief
wechsel an, Spater besuchte er Czetz ia Gánts, ex-
currirte mit demselben und legte so dea Gruud zu 
eiaem lebhaften Verkehr, weleher sich bis zum Tode 
des letzteren, alsó zehn Jahre hindurch erhielt. Jan
ka faad in Czetz eine aie versiegeade Quelle für 
seinen so ausserordentlicheu Tauschverkehr, wirkte 
in mancher Beziehung fördernd und aufklarend auf 
Czetz, uad vermittelte viele Arten zur Vervollstan-
digung des bareits~ sehr betráehtlichen Czetzschen 
Herbars. Jankas Feuereifer und der Umstand, dass i 
ihm Gelegeaheit gebothen war bainahe sammtliche 
botanische Quellén Wieus zu benützen, liessen ihn 
fórt uad fórt neue Arten entdecken; der scaarfe 
Blick uad dia gros ;e Besonaeaheit des altén Czetz 
stráubten sich gegen die aliermeisten, und Czetz 
behielt maist Recht. Ein ganz gutes Beispiel liefert 
Carex Czetzii Jauka, welche Art Czetz als montana 
L. bestimmte uad der von Janka behaupteten Neu-
heit opponirte. Ia der spater von Janka redigirten 
analytishen Tabello der europaeisehen Carex Arten 
blieb Carex Czetzii aus, Czetz behielt alsó Recht. 
Dieser Theil des hinternliebenen Briefwechsels bildet 
den interessantestea Theil des handsehrifílichen 
Nachlasses. 

Kurz nach Jaaka kam Ritter von Pittoni, 
der auch eiaen lebhaftea Tauschverkehr mit Czetz 
eialeitete, welchem nur der Tod ein Ende machte. 
Dieses Verhaltniss brachte Czetz viele exotische Arten. 
Dr. Ludwig von Haynald, damals noch Bischof von 
Siebenbürgen, wurde mit Czetz ebenfalls bekanat, 
excurrírte mit demselben auf das „Kuhhora", be-
scheakte iha mit Wohlwollen und bereicherte das 
Herbar mit vielen auslatidischen Arten. Gábriel Wolff 
Apotheker in Thorda und geschatzter Florist, Lud
wig Spreitzenhofer, Theodor Oppolzer in Wien, E. 
A. Bielz, Dániel Reckert in Herorannstadtt, Josef 
Steffek Militararzt in Grosswardein, endlich Flórian 
Porcius, der langjahrige Freund uad Excursions-
genosse des Czetz correspondirten mehr oder minder J 
lebhaft mit dem bescheidenen Floristea, weleher 
hochbetagt, aber stets rüstig und unverdrossen, fórt 
und fórt sammelte und seine Kenataisse vervoll-
kommaete. Seiae Desideraten-Verzeichnisse legte er 
spaeter nach Kocb. und Reichenbach an und war 
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vollstaodigen, so wie stets neue Formen theiis zu 
finden, Theiis durcb Tausch zu enverben. Die gros-
se Nachfrage nach gewissen Arten, ferner die ver-
langten Aufklarungen tiber gewisse Zustan de, besonders 
Saamen, führten Czetz zu Cultur-Versuchen, welche 
er in seinem Garten m Gánts oft mit Glück betriíb. 
Die durch ihn bewirkte Eatdeckung der Saussurea 
serrata DC, welche ^damals rrar aus dem Caucasus 
bckannt war, und allgemeines Aufsehen erregte, brachte 
eine grosse Nachfrage und Czetz verlegte sicb auf 
die Cultur der Art, welche ausnehmend gut gelang und 
hunderte von Exemplaren in Verkehr brachte. 

Janka's litterarische Arbeiten, Schott's und 
Kotschy's Analecta botanica, in letzteren besonders 
die UnterscheiduDg der Arumarten verdanken viele 
Formen der Uneigennützigkeit des guten Czetz, wo-
gegen es aber.wieder auch. wahr ist, dass in man-
cher litterarischen Arbeit Czetz gar nicht erwáfaut 
würde. 

Es kann nicht Aufgabe dieser Skizze sein, 
das gewisse, oft geradezu widerwartige Treib en 
ganz besonders der tauschenden Botaniker hier 
darzulegen Czetz hat vergeben, und sein Biograph 
Will nicht etrenger als er selbst sein. 

Die Errichtung des siebenbiirgischen Museums 
rief bei Czetz eine grosse Begeisterung hervor, und 
er fasste sofőrt den Entschluss, dieses Institut zu 
seinem Érben zu machen. Seinem Entschlusse blieb 
er auch treu. 

Vorgeschrittenes Altér, lüekenbafte Sprachkennt-
niss, gestatteten es nicht, dass Czetz auch eine litte
rarische Thátigkeit entfalte; die gewissenhaft ge-
führten ausführlichen Verzeichnisse, das hinterlas-

" ^ 
sene, genau geordnete Herbar jedoch .bilden ein Ma
tériáié, welches jeder Botaniker sofőrt litterarisch. 
verwerthen kann. Das Herbar záhlt 1529 Arten 
auch von anderen, durch Czetz besuchten Puukten; 
das allgemeine Herbar zahlt mehr als 5000 Arten, 
darunter Eeihen, welche ganze Zonen illustriren. 

Kurz gesagt: wir sehen einen Mann, der in 
einem Altér, wo die meisten Menschen schon zum 
Stillstande gelangen, viele sogar demVerfalle entgegen 
gehen: mit vierzig Jahren sich einem Fache widmet, 
mit eisernem Fleisse und Willen die grössten Hin 
dernisse besiegt, Erfolgo emelt, welche ihm die Ach-
tung der Bestén sichern, und der sterbend noch Gutes 
und Nützliches stiftet. 

Anton Czetz starb ím April 1865 an einer 
acuten Lungenentzüudung, nachdem er seine kleine 
Baarschaft seinem Pfleger, seinen Grundhesitz der 
Schule in Deés, sein Herbar und eine Auswahl von 
Büchern dem siebenbiirgischen Landesaiuseum ver-
machte. 

Die Daten zu dieser Lebensskizze sind zum 
Theile dem handschrifllichen Nachlasse, zum Theilo 
dem Herbaro, ferner den güfcigen Mittheilungen Sr. 
Exzellenz des Herrn Erzbischof L. v. Haynald, der 
Herrn Gábriel Wolíf, Professor Gregor Czetz und 
Archivar Adeodat Czetz entnommen. 

Das dem ungarischen Texte angefügte Ver-
zeichniss enthalt jené Arten, welche Czetz in den 
genannten Florengebieten selbst gesammelt hat und 
biethet dem Fachmanne Gelegenheit auch die, durch 
Auctoren entfremdeten Funde kennen zu lemen. 

Bezüglich der 3 Arten, welchen Czetz als 
Auctor angefügt ist, kann der Verfasser keine na-
here Auskunft gebén, níichdem derselbe kein 
Fachmann ist und auch die erfoderlirhen Hülfs-
mittel Uűd Belege nicht vorliegen. 

* * - . A * ~/sé 
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Die Mezőség. 
ii. 

fa oaturgeschichtlicher, besonders zoologischer Beziehaag 

geschildert von 

O T T Ó H E R J M A P í . 

Gegenwártige Abhandlung bildet die Fortsetz-
ung und Sehluss einer Reihe von Uutersuchuugen, 
welche der Verfasser im Mittellande Siebenbűrgens 
unternornmen und derén Darlegang derselbe im 
V-ten Bande der Jahrbüoher begonnen hat. 

Sach vorgenomaiener Bestimmang der geo 
grafischen Lage, gibt der Verfasser eiae kurze oro-
graphische Skizze der durchforschten Gegend, derén 
Charakter In Bezúg auf gewisse geotectonische Er-
scheinungen eine grosse Aehnlichkeit mit den Step-
pealandarn Südrusslands hat, n : z: in dem Masse, 
dass selbst die durch I. Gr. Kohl aus letzteren 
Steppengegenden besohriebenen Thalbildungen „Euit-
wina" genannt in der Mezőség ebenfalls vorkommen. 

Die, zumeist in die geschichtliche Zeit fal-
,'lende, zum Charakter der Gegend gehőrige Hügel-
bildung, welche eine Folge der losen geologischen 
Schichtung dieses jungtertiaren Gebietes ist, wird 
durch Fig 1 und 2 der IV-ten Tafel veranschaulicht. 

Nach dieser uchilderung übergeht der Verfas-
„ger zur Sichtung der hydrografisehen Verhaltnisse, 
derén genaue Illustration die beigegebene Karte 
(Taf. IV) veranschaulicht. Die weit verzweigten Seen 
sind dureh Abdammung der Thaler erzeugt und im 
Gegensatze zu jenen der Hódos Reihe {siehe V. 
Bánd) stark verfláchend, welcher TJmstand der Or-
iiis ganz besonders zu Sfcatten komrat. la Bezúg auf 
Trinkwásser gehört diese Gegend zu den armsten 
des Landes und die wenigea brauchbarea Quellén 
liegen zumeist im Extravillan, oft auf balbstün-
dige Eatíernung von den Dörfern. Die mittlere Tem-
peratur der Trinkwásser ergibt für die „Varza" 
4- 9,5° öv, — für die Ugronquelle + 9°6; für die 
eisenhaltige Quelle „Gidusa" náchst Tóhát -+• 9,5° C. 
Die übrigen Brunnen enthalten Seigerungswasser. 

Híerauf schildert der Verfasser die Hőhenver-
| haltnisse, welche aus 13b correspondierenden Beo 
0&L _ : i i : , : 

bachtungen ftossen und für Mező-Záh eine Höhen-
lage von 988,1 Fuss über dem adriatischen Mcere 
ergeben. Eine Combination der trigonometriscb und 
sonst bestimmten Punkte führt zu der Annahme, es 
sei die Wasserscheide zwischen der nördlichen und 
südlichen Seereihe beilaufig 1700 Fuss hoch, 

Dieser Ausführung folgt eine Schilderung des 
Bildes, welehes diese Landschaft gewahrt. Kamm 
und Gipfelbildung der Berge, der Charakter der 
Thaler, welche an Kreutzungs- beziehungsweise Aus-
mündungs Puukten grössere Flachen entstehen lassen, 
sparlich vertheilte, kleine Eichenwálder stimmen 
mit dem nördlichen Theile überein. Das klemé Thai 
„Burszana" durch die Familie Ugrón in einen wil-
den Park verwandelt schliesst ein beinahe complettes 
Arborétum in sich, und liefert den Beweis, dass der 
Boden der Mezőség für Wald und Obstcultur ganz 
vortrefflich geeignet ist. Das Thai „Bottá" (siehe 
Taf. IV.) als Fundort der Paeonia tenuifolia biethet 
im Mai, wo diese Pftanze ihre Blüthenpracht ent-
faltet, einen überraschenden Anblick dar. 

Darauf übergeht der Verfasser zur Fauna, und 
beginnt mit den Wírbelthieren. Hervorgehoben wird 

Spalax typhlu-i Pallas, welcher eine sehr interessanto 
Verbreitung hat, in.der Mezőség schon durch Petényi 
nachgewiesen wurde und in jüngster Zeit auch in 
den Hochthalern der Gyergyó vorkam. 

Die Ornis war Gegenstand sehr eingehender 
üntersúchungen. Wie schon im ersten Theile her
vorgehoben wurde, war ausser der Erforschung der 
vorkommenden Arten noch die eingehende Beóbach-
tung des Zuges, seine Abhangigkeit von den meteo-
rologischen Erscheinungen ganz besonders berück-
sichtigt. 

Bei der Beobachtung der Ornis handelte es sich 
hauptsachlich um den Zusammenhang des Zuges mit 

-A 



r •<<> V <x^ 
^ 

den meteorologischen Erscheinungen, dessen localen belle als auch in der, im Texte erfolgten parallelen 
und allgemeinen Verlauf und die daraus ableitbaren, Zasammenstellung ersichtlich sind, entsprechen den 
auf Induction begründeten Schlüsse oder Hypothesen localen meteorologischen Erscheinungen. 
resp. Widerleguug solcher welche die Speculatioii D18 yerhSltata de, Verepátangen, wie solche 
'^VZS'^SÍ^l,^ die Be- "« to * * * » • « »>^ **> to«^» 
hauptung des Herrn Grafen Koloman Lázár: wornach 
bei den Vögeln ein Vorgefühl für den HauptweChsel 
der Temperatur und des Luftdruckes vorhanden sei, 
welches die Vőgel zum Ziehen veranlasse, auf induc-
tivem Wege zn widerlegen. 

Der Verfasser baobachtete zu diesem Behufe 
aufeiuandarfolgend dnrch zwei Jahre den Zug in 
Verbindung mit genau eontrollirten meteorologischen 
Beobachtungen, derén Endresultate in der combinirten 
Tabelle V niedergelegt und veranschaulicht wurden. 

Der oberste Theil dieser Tabelle zeigt die 
Temperát uren wie solche in Gyeké (1867. erstes 
Beobachtungsjahr), und in Mező-Záh (1868. zweites 
Beobachtungsjahr), endlich in beiden Jahren control-
lirend und zur Erlangung einer Hőhenberechnung in 
Klausenburg verzeichnet wurden; der nachstfolgende 
Theil zeigt in aehnlieher Weise =den Luftdruck; die 
hierauf folgenden vier Eubriken zeigen den Stand 
der Witterung, endlich zeigen die beiden letzten 
Eubriken die an den betreffenden Tagén, unter den 
verzeichneten meteorologischen Verhaltníssen ange-
kommenen Vogelarten. 

Aus der Oombination dieser Daten mit den 
allgemeinen, und localen Erscheinungen des Zuges, 
dem Verhalten der einzelnen Artea wahrend des 
Zuges geht heryor, dass zwischen den meteorologi
schen Erscheinungen und jenen des Zuges insoferne 
ein Zusammenhang besteht, als sich der Zug bei 
günstigen Witterungsverhaltnissen rascher entwickelt, 

. bsi ungünstiger Witterung stockt, aber selbst durch 
die ungünstigste nicht zurückgeworfen wirci. Von ei-
nem Vorgefühl ist keine Spur nachzuweisen. 

Nur die Temperatur, Windrichtung und die 
Niederschlage aussern eme wahrnehmbare Wirkung 
auf das Fortschreiten oder Stocken des Zuges, jedoch 
ist diese Wirkung nur local. 

Es kann m diesem Auszuge auf die Darlegung 
des gesammten Materiales nicht eingegangen werden, 
weil sich dieses auszugsweise schlechterdings nicht 
behandeln lasst, es ware denn auf Kosten der klaren 
Beweisfűhrung *), es mőge daher genügen, wenn 
an dieser Stelle bloss das Endresultat einigermas-
sen erláutert wird. 

Bei der am 14 ten Marz 1867 eingetretenen 
Kalte von—11" waren schon sechs Arten Zugvögei 
an Ort und Stelle und blieben auch dórt, vermebrten sich 
sogar durch neue Ankömmlinge trotzdem, dass die 
Temperatur der folgenden fünf Tagé nur ein oinzi 
gesmal über den Nullpunct stieg, spater (26—27. 
Márz) wieder bis 0°, ja sogar noch tiefer flel und 
sich erst vom 28-ten Marz angefangen anhaltend 
besserte. Die Stockungen, welche sowohl in der Ta-

tk 

*)• Der verfasser gedenkt uebrigens die Methode und das 
Resultat seiner Forschung am geeignetem Orte auch dei 
deutschen Wissensckaft zu übergeben. 

und in Tagén áusgedrüékt sind (pag. 52), wider-
sprichtebenfallsdem„Vorgefühle"; noch mehr aber jené 
Reihe, welche die charakfcenstischen Arten in ihrem 
Verhalten gegenüber der Temperatur vorfűhrt und 
darthut, dass zur Zeit der bestandigen Pröste schon 
eine ganze Reihe von Zugvőgeln ankommt und der 
Witterung' trotzt. Beim Eintritt der Warme, wo die 
Erőste nicht mehr auftreten, sind beinahe allé Ar
ten schon an Ort und Stelle. 

Der Verfasser hált dafür. dass der Zug der 
Vőgel im Geschlechtstrieb, in der Auhánglihkeit an 
ihre Geburtsst&tte zu suchen ist und begrííndet seine 
Ansicht mit den Erscheinungen, welche die Gesch-
lechtstheile biethen. Er findet namentlich, dass 
diese Theile bei den Ankömmlingen strozzen und 
Zeugniss gebén über das völlige Erwachen des Ge-
schlechtstriebes. Diesem entgegen zeigt der Herbstzug, 
welcher erst dann, wenn die jonge Generation be-
reits vollkommen íiügge geworden, alsó lange nach 
der Brutperiode beginnt — bei Berücksichtigung der 
Dauer der Abwesenheit und des Brutprocesses (mit 
Rücksieht auf eine Brutperiode an jenen Orten, wohin 
die Wanderer ziehen) — ein Zusammenschrumpfen der 
Geschlechtstheile, wo doch das Gegentheil noch im 
Herbste beobachtet werden müsste Die scbarfe Őri
en tirungsgabe erklárt der Verfasser mit Hilfe der 
Vogelperspective und aus dem Umstande, dass dem 
Zugé stets alté, daher erfahrene Führer vorangehen. 
Endlich beleuchtet der Verfasser in Bezúg auf den, 
bei gefangenen Vőgeln beobachteten Wandertrieb, die 
Theorie der Vererbung, wie solche durch Darwin 
und Háckel aufgestellt wurde. 

Im ganzen wurden auf dem durchforschten 
Terrain 173 Arten beobachtet, darunter viele inte-
ressante Arten. Namentlich wurde nicht nur das 
Vorkommen, sondern auch das Brüten von Erisma-
tura leucocephala L. bestáttigt, derén Junge im 
Flaumkleide erworben und folgendermassen beschrie-
ben s ind :Er i smatura leucocep hala juv. — der 
Schnabel am Grundé aufgeírieberi, blaulichschwartz; Püs • 
se von gleicher Farbung; das Kleid braunschwarz; 
vom Schnabelgrund unter dem Auge und über dem 
Ohre fortlaufend ein weisser Streif, die Kehle mit 
einer breiten Ausschweifung unter die Wange hin 
weiss, so dass die braune Wange nach untén durch 
diese Ausschweifung, nach oben durch den Augen-
streif begránzt erscheiut; Bauch schmutzig weiss, 
welche Farbe sich in die Seiten verliert; unter 
der Achsel, zu beiden Seiten ein kaum dnrchschim-
mernder, bei manchen Individuen fehlender liehter 
Fleck; Schwanzfedern zerschlitzt, fácherartig aus-
gebreitet. 

Die Brutorte des Vogels sind auf der Karte 
mit E bezeichnet. 

A 
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Zur K a r t e . Zur Erláuterung der an und 
in den Seen angebrachten Buchstaben dient nacbste-
hendes : C bezeichnet den Aufenthaltsort von Oygnus, 
Gr jenen der Totanus Arten, S von Sylvia suecica, 
St von Stetna Arten, H von Himantopus. 

* 
F i s c h e. Die ziemlicb reiche nnd interessante 

Fischfauna der Mezőség wurde mebreremale an Ort 
und Stelle u. z. hauptsachlich zur Zeit der imWin-
ter betriebenen Fischerei beobachtet und mit Hilfe 
des Werkes von Heckel und Kner bestimmt. Unter 
den beobachteten 13 Arten befindet sich Albunras 

mentő H et. K. dann Cobitis elongata H. K. letz-
tere für die Fauna gesammt Ungarns neu. 

* 
Entomologie . Insoferne als dieser Theil die 

lateinischen Cataloge der gefundenen und bestimmten 
Arten enthalt, entfallt die Nothwendigkeit eines be-
sonderen Commentars. An der Bestimmung des Ma-
teriales betheiligten sich Herr A. Bogenhofer Cusíos 
am kk, zoologischen Gabin ete in Wien, Herr Caspar 
Dietrich, Custos am Polytechnicum in Zürich, Herr 
Oscar von Kirchsberg in Wien und Herr Carl Fuss 
ín Hermannstadt. 

jsé 
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BASALTISCHER OBSIDIAN, 
eín tieues MineralvorkommenfürSiebenbürgeti 

von 
P R A 3 Í O Z H E E Ö B I C H . * ) 

Das ausgedetmteste basaltische Eruptionsgebiet 
Siebenbürgens, ist unstreitig jenes im nordwestlichen 
Theile der Persányer Bergkette gelegene. 

Vermőge seiner Lage, in demjenigen Theile 
des Persányer Bergzuges, welcher vom Altílusse 
zwischen Felső- und Alsd-Rákos durcb.broeb.en wird, 
könnte derselbe als „basaltisches Eruptionsgebiet 
des Altdurcbbruches von Rákos" naher bezeichnet 
werden. Die einzelnen in diesem Gebiete' zu Tagé 
tretende Basaltpunkta, reihen sich in oiner von 
süd-süd West nach nord-nord Ost gestreckten Rich-
tung, das Zentrum nebmen die um Bogáth und Héviz 
gruppirten Basaltberge ein. 

Eine Ausnabme hievon bildet der isolirte Ba-
saltkegel des Repser Schlossberges, welcber nord-
westlich von dieser Ríchtung ligt. 

Nur wenige Basaltberge dieses Eruptionsge-
bietes zeicbnen sich durch charakteristiscbe Formen 
aus, unter welchen die rothen Kegel des Tölgyes bei 
Héviz und Hegyes, bei Alsó-Rákos; ferner der Spitz-
kegel des Bükes bei Hóviz und einzelne Felskegel 
im Eomana Thale als bemerkenswerth zu nennen sind. 

In dem Basaltgebiete dieser Gegend, lassen 
sich, wie in den meisten Basaltregionen, hauptsách-
lich krystallinische und klastische Gesteine unter-
scheiden, welche innig mit einander zusammenhangen. 

Der Basáit dieser Gegend zeichnet sich durcb 
den Reichthum seiner Varietaten, Einschlüsse und 
Gesteinsformen aus, wie sie vielleicht in keinem an-
deren Basaltgebiete wieder beisammen zu finden sind. 

*> Die vorhergehende Abhandlung v. Hrn. Herbich: 
„Ueber die Trinkwasserfrage Klausenburgs" hat mehr iiur 
lokales luteresse. Wir habén mithin ffii- unnöthig erachtet ekien 
Auszug davon mitzutheilen. 

Nachdem es Mer nicht der Zweck ist in eine 
spezielle Beschreibung derselben einzugehcn, will icb 
nur im Kurzen erwáhnen, dass in diesem Gebiete, 
dichter, körniger, spharolithischer, manűekteinar-
tiger, porőser, zelliger, schlackiger Basáit, mit sau-
lenfórmiger, plattenförmiger, spharoidaler und unre-
gelmassig polyedrischer Absonderung zur Ausbildung 
gelangt, ja auch wirkliche Basaltlava vorhanden ist. 

Der Basáit in alleu seinen Varietaten ist be-
sonders reich an Olivin Einschlüssen, und zwar theils 
iu kleinen Körnern, theils in körnigen abgerundeten 
mit Bronzit gemengten Aggregátén, welche oft kolos-
sale Dimensionen erreicben; nach dem Vorkommen 
der letzteren, kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dass diese abgerundeten Olivinmassen als feste Kör
per praexistirt habén, und erst spáter von der flüssi-
gen Basaltmasse eingehüllet wurden. 

Die Farbe des hiesigen Basaltes ist eine vor-
herrscheud dunkle, doch gibt es auch haufig einen 
rotb géleekten, und einen ganz licht aschgrauen, 
nicht etwa in Folge der Verwittemng, sondernganz 
frische, feste, hell klingende Gesteine, die auch mit 
Sáuren kein Brausen bemerken lassen. 

Obwohl der Basáit hier die sedimentaren Bil-
dungen der Kreide, Bocen und Neogenformationen 
durchbrochen hat, so lassen sich wirkliche Basalt-
durchbrüche oder Gangé doch nur seltenbeobachten: sol* 
che sah ich im Komana Thale, wo der Kalkstein 
der unteren Kreide durchbrochen wird. Dagegen er-
scheinen Decken, Strőme und Überlagerungeu haufig: 
so insbesondere im Bogáth Thale an der ersten Brücke 
von Héviz, wo eine Basaltdecke über Quarzgerőlle 
und geschichtetem Basalttuff zu beobachten ist; aber 
auch an anderen Punkten dieses Thalet wiederholt 
sich diese Erscheinung vielfach. 

A 
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Eigentliche Kráter, oder Lavastriime konnte 

ich i war nicht beobachten, dagegen erscheinea wirk 
Hehe Basaltlaven, welehe als Schuttmassen zu Ele
gein aufgehauft sind, mit rőtben und brauen Schla-
cken und schwarzem vulkanischea Sand, wie an den 
erwáhnien, schoo aus der Férne auffallenden Kegel-
bergen des Tölgyes und Hegyes. 

Das Eruptions altér des hiesigen Basaltes ist 
ein relatív sehr junger, denö er darchbricht nicht 
nur die über den Cerithiensehichten lageraden Tra-
chyttuffe, sondern auch die Congerienschiohten, und 
bedeekt die über dicsen liegenden Basalttuffe, wie 
die an dem östlich von Hidegkút sich emebenden 
Berge Gruju deutlich zu beobachten ist. An diese 
Basalttuffe scblies&et sich endlich das Diluvium an. 

Die letzten Basaltausbrüche dürftea somit, 
aahe an die Diluvialzeit reiehen. 

Die klastischem Basaltgesteine dieses Gebietes 
erreichen als Breccien, Conglomerate und Tuffe eine 
ziemlieh grosse Verbreitung, indern sie die ÍJasalt-
berge und Kegel in weiten Kreisen umgeben. 

Sie tragen das unzweifeihafte Gepráge an sich, 
dass sie unter Hitwirkung des Wassers gebildet 
wurden, denn überall zeigen sie, insbesondere die 
basaltischen Tuffe und Conglomerate, eine deutliche 
Scbichtung und wechsellagern mit andereu sedimeh-
taren Gesteinen, so bei Hidegkút mit rothem Thon, 
welcher Paludina Sadleri und Congeria triangularis 
führet, wáhrend dem die Breccien und schlackigen 
Schuttmassen, als eruptiver Reibnngsschutt und Aus-
würflinge zu betrachten seyn dikften. 

Die Wechséllagerung dieser sedimeutaren Tuffe 
mit wirklichen Basaltströmen, wie man sie im Bo-
gáth Thale beobachten kann, beweiset aber auch, 
das die Basalt-Ausbrüche dieser Gegend unterseeische 
waren. ' 

Die klastischen Basaltgesteine dieses Gebietes 
zeigen einen iiberaus reiehen Wechsel in ihren Be-
standtbeilen, Grösse derselben, Farbe und Dichtigkeit. 

In dem weiss, grau, grfln, braun und roth ge-
farbten Bindemittel, liegen neben festverkitteten Frag-
mentén der verschiedenen Basaltvarietaten, auch au-
dere der zunachsfc anstehenden Gesteine. So föhren 
die Tuffe im Komana Thale weisse dolomitische 
Breccien, welehe von den roth und bráunlich gefárb-
ten Bindemittel auffallend abstehen: sie sind dem 
nebenanstehendea Kalksteiamasseu entnommen. 

Die Tuffe von Hidegkút führen Quarz und 
Kalkbrocken, diese stammen von den Kreidekalken 
und Eocén- Conglomeraten, welehe in der Nachbar-
schaft auftreten. 

Die braunen Tuffe von Mátéfalva habén von 
den hier weit verbreiteten grünen Trachyttuffen viele 
Fragmente aufgenommen. 

Zu den interessantesteu Erscheinungen der hie-
sigen Basalttuffe, gehören die Olivin-Kugela und 
Bőmben, welehe an manchen Punkten in verschiede 
nen Grössen, sehr haufig verbreitet sind. 

Sie bestében aus körnigen Aggregátén von 
•grflnlichgelben Olivin mit dunkelsaftgrün gefarbtem 
Brónzit. * 

fc* — i 

[I <»-
_ . • - x q j 

Sie scheinen in den obersten Tuffregionen ihre 
Hauptla'gerstatte zu habén, aus welebén sie heraus-
gewittert, lose umherliegen. 

Viele zeigen an ihrer Peripherie einen deut-
lichen Basaltschaum. 

Sehr haufig erscheinea sie auf den östlich von 
Mátéfalva gelegeuen Abhangen, weniger verbreitet 
am Repser Freythuai fungar. Turzon,) am háufigsten 
aber, oberhalb Hidegkút am nördlicben und nord-
westlichen Abfalle des Gruju und hier in haufiger 
Gesellschaffc mit' Bronzifc und 

„basaltisehem Obsidian" 
Dieses Mineral findet sich als amorpher Körper, in 
haselnuss- bis wallnussgrossen, abgerundeten Stücken 
theils aus dem Basalttuffe herausgewittert, theils in 
kleinen Splittern sehr haufig ia demseiben. Es besitzt 
eine sammetschwarze Farbe, ist in feinen Splittern 
grünlich durchscheinend, im Bruche muschelig und 
lebhaft glasgláazead, undurchsichtig, die Harte 6,0-
Vor dem Löthrohr schmilzt es leicht zu einem un-
durchsichtigen Glase, und wird von konzentrirter 
Salzsáure mit Zurücklasaung eia.es grauen Pulvers 
zu einer Kieselgalíerte zersetzt. 

Die chemische Zusammensetzung ist nicht be-
kannt. Mehrere Autoren führen Mineralvorkommen 
an, welehe mit unserem übereinzustimmen scheinen. 
So beschreibt Zirkel '), pechschwarze glasartige Kor
ner mit muscheligem Bruche, aus dem Basáit von 
Keykjavik auf Island, und meínet: „diese Substaaz i 
scheinet entweder ein glasartig erstarrter Augit zu 
seya, oder das durch raschere Abkühluog iu diesea ' 
Zustand übergefiihrte Magma des Basáit selbst." 

Murchison und Lyell beobachteten bei Gueule \ 
d' Enfer an der Ardéche-Brücke in Vivarais eiaen 
Basáit, welcher Gneiss bedeekt: er ist voa diesem, 
durch eine pechsteínartige Zwischenlage getrennt, die 
nach oben etwas schlackig wird und dann in Basáit 
übergebet. 

Breithaupt2) bezeichnet eínea glasartigen Ba
sáit von Drausfeld zwischea Göttingen und Mtíuden ; 
mit dem Nahmen „Tachylyt." 

Dieser Tachylyt ist eia in glasartigem Zustan-
de erstarrtes basaltisches Matériái, und lasst daher 
eigentlich gar keine bestimmte stöchiometrische Zu
sammensetzung erwarten, zeigt aber einen weit ge-
ringeren Gehalt an Kieselsaure als der eigentliche ' 
(trachytische) Obsidian. 

Sartorius v. Waltershausea3) beaennet eine 
Substanz, welehe sich auch unserem Mineralvorkom
men anschlies:en dürfte, „Sideromelan." 

Der Sideromelan spielt in den islandischen Pa-
lagonittuffen eine wichtige Kolle, ist dem schwarzen 
Obsidian sehr ahnlich, von Salzsauere zersetzlich; hat 
Harte 6, 0 und enthalt: 

') Lelubuch der Petrographie 2. B. S. 285. 
V Naumaim Elemente der Mineralogie 7-t e Auflage 

Pag. 339 
s) Vulc. Gest. von Sicilien. u. Island. S. 202. 
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Kieselsaure . . . . 48.76 
Thonerde . . . . 14.03 
Eisenoryd . . . . 20.14 
Kaik . . . . .. 9.51 
Magnesia . . . ../ 2.92 
Nátron . . . : 2.48 
Káli . . . . . 1.10 
Wasser . . . . JJ.36 

ÍÖÖ. W~ 
Hausruann *) benannte den obsidianartigea Ba

sáit von Bobenhausen im Vogelsgebirge, wo er in 
wallnuss- bis kindskopfgrossen Neste n, im Basáit 
erscheinet, „Hyalomelan." 

Solche Vorkommen werden noch erwahnet: 
von der schottischen Insel Lam lash, wo eine scbwarze 
pecbahnlicbe Glaskruste den Saalband eines Gan
gos bűdet: der Kieselsaueregehalt derselben betraget 
56,05; Thonerde 17,13; Eisenoxyá 10,30; Kaik 6,66; 
Magnesia 1,52; Káli und Nátron 4,27; Wasser 3,50. 
Hieher zu stellen sind, die verglasten Lavastalaktitenf 
des basaltischen Lavastromes des Balljökull aut 
Island. 

Von dem siebenbürgischen Vorkomiuen Heg 
zwar keine Mineralanalyse vor, dennoch lasst sich 

í) Zirkel Petrogr. Bd 2. 304. 

__ «_*_.* ; _____ ^ 
nach den physikalischen Eigenschaften, dem Verhal- • 
ten vor dem Lőthrohr, zur Salzsaure, und den pa-
ragenetischen Yerhaltnissen, an der Identitát mit 
den angeführten Mineralvorkommen nicht zweifeln. 

Das beschránkte Auftreten diesea Mineralvor-
kommens trotz der grossen Verbreitung des Basal-
tes darf jedoch nicht auffallen, wenn man in An-
betracht ziehet, dass der Basáit bei seinen basischen 
Eigenschafteu, keine besondere Neigung zur Öbsi-
dianbildung besitzet, weil im allgemeinen doch nur 
kieselsaurereichere Gesteine leichter in einen glas-
artigen Zustand übergehen. 

Die Basaltlaven, Schlacken und der zellig po
rosé Basáit der Héviz- Bogáth- Hidegkuter Umge-
bung sind, ob durch Abkühlungs oder andere Ver-
haltnisse bedingt, kieselsaurereicherb) als der dichte 
und krystallinische Basáit dieser Gegend. 

Obwohl der basaltische Obsidian von Hidegkút 
bis nun aus den Basalttuffen, daber nur von sekun-
darer Lagerstatte bekannt ist, so lasst doch sich nicht 
zweifeln, das er aus den erwahnten kieselsaurerrei-
cheren Basaltgesteinen stammet, worauf insbesondere 
dessen schaumig poröse Rinde, welche au einzelnen 
Stücken zu beobachten ist, deutet. 

6) Daher auch zu Mühlsteinen vorzüglich geeignet. 
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Erkiarung der auf 
der Tafel V. 

TbeftncllieliLen u n g a r i s c h e n A x i s í l r i i e l s e . 

a) Auf der linken Seite der Tafel. 
Hömérsék 
Légsúly 
Időjárás 

b) Auf der rechten 
Sz. ~ szél 
er. = erős 
gy. = gyenge 
vih. — viharos 
seb. = sebes 
É. = Észak 
D. = Dél 
K. 5= Kelet 
'N. — Nyugat. 

Temperatur (Warmegrad) 
Luftdruck. 
Witterung. 

Seite der Tafel: 
Wind 
stark 
schwach 
stürmisch { 
heftig 
Nord 
Süd 
Ost 
West 

e) In der Witterungstafel: 
(ausser deu in b) verzeichneten Ausdracketf.) 

borul es triibt sich 
borús trüb 
csendes Windstille 
eső Bégen 
esős regneriscb 
fátyolos verschleiert 
felhős bewölkt 
felleges Wolken 
havaz es schneit 
tisztul es klart sich auí 
tiszta heiter, klar. 
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Oeki'öate Preisselirift 
von 

3". G&JŰLIPO. 

J\l Jbschn. I. und II. enthalten eine detaillirte 
topographisch-geognosüsche Schilderung des genann-
ten Gebiets. • 

, Der topographische Theil kann durch den 
Anblick einer guten Karte füglicb ersetzt werden. 
Das Strehlgebiet bildet zwar keinen politischen Dis-
trikt; es ist aber durch das Verzeichniss der Ort-
schaften (§. 105) und die Statistik íhrer Weichbilder 
(in Oest. Jochen á 1600 • Klaftern) binlanglich be-
zeichnet. 

Die geognostisch e Beschreibung geht zu sehr 
ins Einzelne. nm eines Auszugs fahig zu sein, und 
eine wörtliche Uebersetzung dürfte für einen Aus-
lander kaum Interessé genug besitzen. 

Die Hauptzüge der Beschreibung mögen alsó 
folgende Angaben andeuten. 

Die Beschreibung umfasst nicht das ganze 
Stromgebiet der Strehl, sondern bloss das Hauptthal, 
von dern Punkte an, wo die Gewasser des obern Ge
biets sich in der N&he von Váralja sammelnd die 
Benennung „Strehl" (ung. Sztrigy, wal. Stry) anneh-
men. Das Thai befindet sich zwischen 40u 37' u. 
40° 47' L. v. Ferro; und in der Breite zwischen 
45° 37' u. 45° 50', nördlich. Der Fali des Wassers 
betragt in dieser Strecke von 4 Meilen unfahr 445'. 

Eechts werden die Thalwande durch die letz-
ten Auslaufer der krystallinischen Gebirgsgruppe ge-

bildet, welche in B. v. Hauers Geologie von Sieben-
bürgen die Benennung „Mühlbacher und Zibingebir-
ge" führen. Die Hőhen erreichen haufig 3000'. 
Das Saumgebirge an der linken Seite hangt atich 
mit gedachter Gebirgsgruppe zusammen. Hier sind 
aber die krystallinischen Gebilde von Schichten der 
jüngeren Tertiar-formation überdeckt. Diese Ketté, 
welche die Wasserscheide zwischen der Strehl und 
Czerna bildet, erreicht nur eine Hőhe von 1600'. 

Das Endresultat der im Einzelnen angeführten 
Beobachtungen, ^mit eigenen Worten des Verfassers) 
ist „dass die Thalwande des Strehler Hauptthales und 
seiner Nebenthaler, mit Ausnahme des durch die von 
Bucsum, Balomir, Kovrágy, Ganczága und Bosorod 
umgranzten Gebietes, wo krystallinische Gebilde in 
schmalen Armen hineinragen, und der Kreidekalk-
formation bei Ponories, aus verschiedenen, in salzi-
gen, brackischen und süssen Wassern abgesetzten 
Schichten der jüngern Tertiar-formation bestehen." 

„Es können zu den Ablagerungen des Meeres 
gerechnet werden, ausser den bekannten Schichten 
der bujturer Schlucht, allé die blaulichen und theil-
weise gelblichen thonigen und sandigen Schichten, 
worin die Schalen von Ostrea Cochlear Poll. vorkom-
men, und die mit andera Petrefacten rechts bei Jó 
Valcsel, links am Szlivuczbache, bei N.-Oklos, und 
A.-Nádas beobachtet werden. 

k-
*) Stvehl (ung. Szt r igy) , im Hiiiiyader Comitat Siébenbürgen. 

Mra. Évk. VI. kSt. B. 
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„Die Schichten dőr Gebirgsgruppe bei Magura 
sind schT/Gi ÜÜ. MestiffiKiea. Ia uiesenküüinienröUeiac-
tea aus salzigen, brackischen und süssen Wassern 
reichlich uad Yermischt vor, wodurch bewiesen wird, 
dass das siebenbűrger Becken ia öfters uaterbroche-
nem Zusammeuhaage mit den dasselbe umgebeadea 
Meerea war, wodurch Lebensbedigungea für verschie-
denartige Thiere periodisch abwechselnd erfüllt wur-
den. Derén versteiuerte Eeste waren dana voa den 
Wasserströmen zusammen gehauft oder übereinander 
gelagert. 

„Die grobkörnigen, aa Schalen und Abdrücken 
reichen Gesteine des maguraer Sfcockes zeugen voa 
eiaer gewaltsameren Strömung des einstigea Meeres." 

„Die müehtigen Sanuschichten die sich inwei-
ter Ausdehnung aa beiden Ufera vorfinden, köanea 
zu den Cerithienschichtea gerechuet werden." 

„Das siebenbűrger Becken stand ia der Vor-
welt wahrscheialich auch vermittelst des Eisenthor-
passes mit dem uagarischem Meer in Verbiadung. 

Jedoch ia der Díluvialzeit bahatea sich die im Hát
szegei* District abgesperrtea Gewásser durch dea Pass 
bei Váralja einea Ausweg, setzten ia der StreMebeae 
die jetzt als Terrassea zu beobachtenden Lageruagea 
ab, uad hőltea darin spater, — bei vermiadertem 
Wasserstande, — ihre Bettea aus. 

„Eadlieh schnitt sich die Strehl in dieser be-
schráakterea Ebene eia Bett." 

Der III. Abschaitt enthalt ein Verzeichniss del
im beschriebenen Gebiete vorgefundenea phaaeroga-
mischea Pflaazea und Gefass-cryptogamen, mit An-
gabe der Fundorte, und der Blüthezeit. 

Im IV. Abscha. ist ein Verzeichaiss der im 
Strehlthale beobachtetea Vogelarten enthalten, mit 
Aagabe ihrer Aufenthaltsorte und Yvanderzeit. Bei-
gegeben ist eine Excursion über den Zug der Vögel, 
wie derselbe in der beschriebenea Gegend beobachtet 
wurde. 

Der V. Abscha. eadlieh eathalt die Fauaa 
der Saugethiere des beschriebenea Gebiets. 

k̂  /$7&- ' 



^<> XIII <x* 

Zur 

Yertreitung der Eruptivgesteine 
^iet>enl>üi»seii® 

von 

TFFI.ANSZÍ HS3E1BICII. 

Siebenbürgen ist ein Land, welch.es der Schau-
platz einer ausgedehnten eruptiven Thatigkeit, die 
in ihren Wirkuugen den entscheidenden Einfluss auf 
die heutigen orographischen und hydrographischen, 
hiemit auch auf die Boden , Kuitur und kliniatischen 
Verhaltnisse des Landes ausübte. 

Die eruptive Thatigkeit war in Siebenbürgen 
in einer geologisch noch jungen Periode wirksam, 
denn erst nach den marinen und brakischen Ablage-
nmgen der neogenen Tertiarperiode, und kurz vor 
der Diluvialzeit wenn nicht-schon in die Anfánge 
derselben fallen die letzten Basáit Aúsbrüche und 
Hebungen im Persányer Gebirgé, wie diess in dem 
Thale , von Bogáth, noch dcutlicher aber auf dem 
von Hidegkút östlich gelegenen Bergrücken Gruja, 
wo die CongeriensChichten von Basalttuff überlagerfc 
werden, der wieder voa einem Basaltstron bedeckt 
wahrzunehmen ist. 

Diesen giugen unmittelbar voran oder waren 
noch gleichzeitig die Durchbrüche des dunklen ande-
sitischen Traehytes im Hargita Gébirge, welcher den 
granen echten Trachyt dieses Gebirges, ja auch die 
Trachytconglomerate, welche im Maros Durchbrüche 
von Oláh- Toplicza so rnachtig auftreten durchsetzen. 

Altér ais diese dürften wohl jené des Grün-
steintrachytes seia, welche im Bistriczer Gebirge 
die fTummulitensandsteine der eocénen Tertiarperiode 
durchsetzen. 

Aber auch schon in früheren geologischen Pe
rlődén fandeu in Siebenbürgen Hebungen durch áltere 
Emptivg esteim statt, welche aber sowohl in horizon-
taler als auch vertikaler Ausdehnung jenen der Tertiar
periode weít nachstehen. 

Bsk.- Mm. Evi. VI. Kőt. 

Der Tertiarperiode gehören wesentlich zwei 
Eruptionsgebieto aa , die von Süden nach Norden 
convergiren, und welche theils durch Massen, theils 
durch sporadische Aúsbrüche von Eruptivgesteinen je-
ner Periode bezeichnet sind. 

•Nach ihrer geographischen Lage kann man sie 
als westliche und östliche bezeichnen. 

Der westliche Heerd der eruptiven Thatigkeit, 
beginnt im Südwesten Siebenbürgens, an den letzten 
nordöstlichen Auslaufern des Pojana-Ruszka Gebirges 
an dem linken Maros Ufer zwischen Déva und Dobra, 
durch nur vereinzelte Basáit und Trachytkegel an-
gedeutet. 

Am rechten Maros Ufer hingegen , gewinnet 
sie;eine bedeutende ostwestliche Anfchwelíung , und 
konstitniret, bei einer grossen Gesteinsmannigfal-
tigkeir, das siebenbürgische Erzgebirge, reich an edlen 
Metallen den Sitz einer 2000 jahrigen Montanindu-
strie. Die eruptive Thatigkeit hat hier meist Gesteins-
schichten der Kreide und eocénen wohl aber auch neo
genen Tertiarperiode betroffen, und vorerst in Massen-
Ausbrüchen, vereinzeln sich dieselben spater in Grup
pén von sporadischen Ausbrüchen, welche in nördlicher 
Eichtung bis an dea Mittellauf des Aranyos Fllusses 
oder an die , südlichen Ab fali e des kristallinischen 
Gebirgsmassivs des Bihar reíchen, in welchem selbst 
wieder vereinzelte Aúsbrüche zu Tagé treten, um 
im Westen des Landes im südlichen Quellengebiete 
des reissenden Körös Flusses , zu einem imposanten 
und máchtigen Ervptivstocke, des Vlegyásza Gebir
ges anz'uschwellen, welcher in Siebenbürgen selbst 
einen Fláchenaum von 8 Quadratmeilen einnimmt, 
und eine Meereshöhe von 5736 Fuss erreicht. 

C 
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lm weiteren nordöstlichen Verlaufe, gibt sich 
. die eruptive Thátigkeit, in dena Wassergebiethe des 

Kraszna, Almás und Szamos Flusses, nur durch. 
sporadische weit vertheilte Ausbrüche kund, so im 
Westen in der Gegend von Kusaly, Zilah und Moj-
grád, in Osten in der von Deés und Retteg. 

Dagegen gewinnt sie wieder im westlichen 
. TheiJe des nördlichen Granzgebirges in dem Zugé 

Gutin-Czibhs, und im östlichen desselben , an den 
südöstlichen Abfállen der Bodnaer Alpen eine grös-
sere Verbreitung und hier ist es auch wo das west-
liche Eruptionsgebieth durch den Zug des Benyúl und 
Gogoasa an das östiiche stosst. 

Das östiiche Eruptionsgebieth der Tertiarzát, 
beginnt im südöstlichen Theile Siebenbürgens, an 
der Gránze der Székler Stuhle, Háromszék und Csik, 
mit dem Trachytstocke des Büdös, so benannt von 
den schwefelig- und kohlensauren . Exhalationen, wel
che hier dor Gesteins Klüften und Spalten reichlich 
entströmen. Dieses Ei uptionsgebieth charakterisiret sich 
bezüglich seiner Ausdehnung durch seinen kompaktén 
Massenausbruch, welcher nur wenig sichtbar unter-
brochen, einen "Verlauf von 19 geographischen Meilen 
in nordwestlicher Richtung verfolget, und mit seinen 
verbreiteten deuterogenen Gebilden ein Áreale von 
100 Quadratmeilen einnimmt, und das grösste, euro-
páische Trachytgebieth reprásentiret. 

Zwischen Bikszád und Tusnád wird es vom 
.áMusse durchschnitten, und tritt an das rechte 
Ufer desselben, wo esauch verbleibet, iim sich hier 
zu einem immer höher ansteigenden und an Masse 
gewinnenden Gebirgszuge zu entwickeln, welches den 
Nahmen Hargita Gebirge führt. 

Es stoiget von seinen südlichsten Endpunkte des 
Büdös von 3744 Fuss , dem Kukukhegy 4890', der 
Hargita 5509', dem Mezöhavas 5580' nnd dem nörd-
íichsten Colosse des Kelemenhavas bis zu einer Höhe 
von 6582 Fuss ap. 

Obwohl in diesem Eruptionsgebiethe, die erup
tive Thátigkeit eine südsüdöstlich nordnordwestliche 
Kichtung verfolgte, so zeiget sie in diesem Verlaufe den-
noch einige Abweichungen davon, welche auf dem 
parallel vedaufenden Karpathenzug nicht ohneEin-
fluss waren. 

So besitzet jener Zug, welcher mit dem Csik-
Mago^ und Ostorocz an der Gránze der Csik und 
Gyergyó beginnt, und über den Csudáló, Délhegy 
und Küküllöfö verlaufet eine ostwestliche Richtung. 

Er bildet die Verbindung mit dem östlich ge-
legenen Karpathenzuge , die weitesten Ursprünge des 
.Míirosflusses, und zugleich die Wassercheide zwischen 
diesem und dem Altflusse, und schliesset das Beeken 
der Gyergyó gegen Süden ab, wáhrend in der Bucht 
welche er am westlichen Abfalle bildet, das Quellen-
gebieth der beiden KokelMssn gelegen ist. 

Weiter gegen Norden bildet der Trachytkamm,. 
welcher über den Szálka, Mezöhavas, Batrina und 
Fancsal verlauft, einen Bogén oder ringförmige Krüm-
mung, welche gegen Westen offen ist und in dieser 
Hegen die Quellén des Görgény Flusses. 

Eine grosse sowohl horizontale als vertikale 
Ausdehnung erlangt dieses Eruptionsgebieth in sei-
nem nördlichsten Theile, náhmlich in dem Gebirgs-
stocke des Kelemenhavas, dessen Gebieth in Sieben-
bürgen alléin einen Flachenraum von ohngeführ 18 
Quadratmeilen einnimmt und, wie schon bemerkt 
eine Meereshöhe von 6582 Fuss erreicht. 

Seine letzten Ausláufer stossen zwischen Borgo 
Prund und Priporu Kandri mit dem westlichen 
Eruptionsgebiethe zusammen. 

Die sedimentáren, organische Resté einschlies-
senden deuterogenen Gebilde dieses Eruptionsgebiethcs 
beweisen, dass die eruptive Thátigkeit unterseeisch 
begann, die Conglomerate, Breccien und Tuffe wel
che den Trachytzug des Hargita Gebirges in grosser 
Máchtigkeit ued weiter Verbreitung umgeben, gebén 
aber auch das Zeugniss von gewaltigen Katastro- , 
phen, welche diese eruptive Thátigkeit begleitet ha
bén , und diese war es auch, welche auf die bydro-
graphischen Verháltnisse Siebenbürgens den letzten 
entscheidenden Einíluss ausgeübet, denn durch die 
Hebung des Hargita Gebirges , wurde das Tertiar 
Meer, welches Siebenbürgen bedeckte. verdránget, und 
endlich den Flüssen, welche dem Lande derzeit ent
strömen, ihre westlichen und südwestlichen Richtungen 
angewiesen. 

Für den vorliegenden Zweck dürfte es genügen 
die eruptiven Erscheinungen der lertiarperiode Sie
benbürgens , im Allgemeinen in zwei grosse geogra-
fisch bestimmte Gebiethe getheiít zu habén, welche 
bei einer Spezialgliederung wohl wieder in TJnter-
abtheilungen gebracht werden kőimen,; wir wollea 
daher zu den Produkten nnd Erscheinungen der erup
tiven Thátigkeit der bezeichneten Gebiethe übergehen. 
Die Produkte und Erscheinungen in den beiden Erup-
tionsgebiethen unterscheiden sich auffallend von ein-
ander, denn wahrend in dem westlichen Gebiethe, 
theils sporadische , theils Massenausbrüche von Ge-
steinen stattgefunden^ habén , welche einen Über-
schuss an Kieselsdure besitzen, daher von saurer 
Beschaffenheit sind, zeiget das östiiche Gebieth gerade 
das Gegentheil, indem dórt die eruptiven Gesteine- eine 
basische Zusammensetznog besitzen. 

Wahrend ferner in dem Westlichen Gebiethe 
auch Gesteine von der basischen Beschaffenheit des 
östlichen auftreten, ist im Gegentheile von gewissen 
charakteristischen Gesteinen des Westgebiethes wie 
der Grünsteintrachyt im Osten keine Spur vorhan-
den ; ebenso konnten bis nun im östlichen Eruptions
gebiethe keine Gesteine mit überschüssiger Kiesel-
sáure nachgewiesen werden. 

Die beiden Eruptionsgebiethe Siebenbürgens 
dürften die Erscheinung konstatiren, das die eruptive 
Thátigkeit mit den Ausbrüchen der sauren, spezi-
fisch leichteren feurig flüssigen Gesteinsmassen be
gann und mit den basischen schwereren geschlossea 
hat; denn im westlichen Gebiethe sind wirkliche 
Durchbrüche der letzteren durch die ersteren nach
gewiesen, auch wurde gezeigt dass im Osten die 
Ausbrüche der basischen Gesteine die eruptive Thá
tigkeit in Siebenbürgen, beschlossen habén. 
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I Einen zweiten auffallenden, Unterschied bieteí 
die Erzführung. 

Wáhrend das westliche-Eruptionsgebiet in sei-
ner ganzen Ausdehnung mehr oder weniger reich an 
Erzen ist, welche grösstentheils an die basischen Ge-
steine dieses Gebietes gebunden sind, ist das östliche 
Gebiet g&nzlich dávon entblSsst. 

Einen dritten Unterschied. bietet die Erschei-
nung der ungemein .thatigen Kohlens&ure-Entwicke-
lungen und Exhalatkmen im östlichen Eruptivgebiete. 

Diese Entwickelung koblensaurer Gase be°-lei-
tet das Gebiet in seiner ganzen Erstreckung Und 
sind in derselben über 400 Sauerlinge bekannt. 

Im westlichen Gebiethe lásst sica diese Erschei-
nung nur sparlich nachweísen, insbesondere in jenen 
Theilen, wo die saiiren Eruptivgesteine vorherrschen, 
ist diese fást gar nicht bekannt. 

Zu den Eruptív Gesteinen der Tertiürperiode 
übergehend , wollen wir dieselben hier, als eine 
blosse Erlíiuteruug zu der vom sieb, Landesmuseum, 
für die „Wiener Weltaussíellung bestimmten Samm-
lung" eruptiver Gesteine Siebenbürgens, und. der hiezu 
verfassten Karte, ohne auf ihr geologisches Álter Küek-

. sicht zu nehmen, welches nicht in allén Falién 
entscbieden ist, nach ihren eminenten chemischen 
Eigenschaften vorerst in zwei Hauptabtheilungen 
bringen, und zwar: 

A.) in saure, 
15.) in basische , 

und diese nach ihren Mischungen und habéuellen 
Eigenschaften in Gruppén eintheilen nahmlich 

A.) ' die saiiren : 
• in die Gruppé des 1.) Rhyolithes 

„ „ 2) Quarztrachytes (Dacites 
nach Stache.) 

15.) die hasisokén: 
in die Gruppé des 3) echten Trachytes 

„ „ 4) Andesites 
„ „ 5) Grümteintrachytes 
„ „ 6) Basaltes. 

1.) G r u p p é des B h y o l i t h e s . 

Die Rhyolithe besitzen eine krypto- bis •mikro-
krystallinische Grundmasse, welche hornsteinartig und 
quarzitisch aber auch felsitisch. und emailartig ist, 
der wesentijchste porphyrartig ausgeschiedene Be-
standtheil ist Quarz und Sanidin, als zufallige 
Gemengtheile treten darin auf: klinoklastischer Fdd-
spath, schwarzer und weisser Glimmer und Horn-
blende. 

Stache stellet für Siebenbürgen 3 Haupttypen 
. auf; wir können derzeit 5 Typen nachweisen und zwar: 
a) Rhyolithe mit dunkler hornsteinartiger Grundmasse, 
b) „ „ porzellan oder emailartiger „ 
c) „ „ porösbinssteinartiger „ 
d) „ „ felsitischer matter thon-

steinartiger „ 
e) „ „ pechsteinartiger „ 

Rhydithe treten in Siebenbürgen bestimmt nur 
im westlichen Eruptionsgebiete auf und zwar die mit 
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dunkler hornsteinartiger Grundmasse: am Bátor, Berg 
bei Sztojkafalva , zwischen Nagy Kapus und Gyerö-
Vásárhely, Klausenburg (B7.), am Vlegyásza Gebirge, 
im Drágán Thale. j 

b) mit porzellan oder emailartiger Grundmasse. 
In den Rodnaer Alpen bei Maier, Sz.-György am 
Eingange in das Kormája Thai, an dem Berge von 
Nagy-Kapus, bey Pányik im Vlegyásza Gebirge. im 
Drágán und Székelyó Thai, am Áf untjel, im Erzge-
birge in. Verespatak am Kirnik, Kurgubeta und Vale 
Zlatini bei Vidra und endlich im Tekerő Thale zwi- • 
schen Nagy Almás und Tekerő, sowie in der Umge-
bung zon Zalailma. 

Im südöstlichen Siebenbürgen fand ich lűeher 
gehörige Gesteine bei Ilolbach im Pareu Majnlui, 
und stelle das. Eruptivgestein vom Burg'hak bei 
Bácsfalu und Türkős östlich von Kronstadt zu dem-
selben. 

c) Mit pörös bimssteinartiger Grundmasse, ist 
jener Rhyolith vom Csicsó Hagymáser Berg zwi
schen Déés und Retteg, welcher im gaazen Lande als 
Mühlstein bekannt verführet wird. 

d) Der Rhyolith mit felsitisch matter thonstein-
artiger Grundmasse in verschiedenen rothen und 
violetten Nuancen ist blos aus dem Erzgebirge bei 
Nagy-Almás bekannt. 

e) Ebenso jener mit pechsteinartiger Grundmas
se : man kennet ihn aus dem Tikerő Thale zwischen 
Tekerő und Nagy-Almás, er wurde bis nun in allén 
Werken als Perfistein aufgeführt. 

2. Q u a r z t r a c h y t . 

In diese Gruppé sind jené Gesteine einbegriffen , 
welche Stache zu seinen alteren Quarztrachyten oder 
Dacit stellet. 

Diese Gruppé weiset eine grosse Gesteinsman-
nigfaltígkeit auf, indem die hiehergehörigen Gesteine, . 
in ihrem ausseren Habitus den Typus theíls des 
echten Trachytes, theils des Andesites, theüs auch 
den des Grüusteintrachytes tragen. 

Bei der grossen Verschiedenartigkeit der hieher 
gehörigen Gesteine, bleibt der Quarzgehalt derselben 
das vorwaltende Merkmal, wahrend der in die OH-
goklasreihe gehörige feldspathige "Gemengtheii , mit 
Homblende die wesentlichen Bestandtheile bilden, zu 
welchen noch in gewissen Typen Glimmer, Olivin, 
Augit, Labrador und wahrscheinlich noch andere 
Feldspathe treten. 

Sammtliche hieher gehörigen Gesteine sind aus-
scbiiesslich auf das westliche Eruptionsgebiet .Sie
benbürgens beschrankt, wo sie in dem Eruptionsstocke 
des Vlegyásza Gebirges ihre grösste Verbreitung 
erreichen. 

Stache hat den Quarztrachyt Siebenbürgens ia 
nachfolgende Abtheilungen gebracht: 

a) Andesitischer Quarztrachyt: dieser ist der 
meist verbreitete, er tritt auf bei Hodosfalva im 
Köri}* Thale unweit Csúcsa ím Székelyé Thale; er 
besitzt an diesen Orte eine schwarze Parbe, und ist 
dem dunklen Andesite von Gutin, und dem Hargita 

c* A 
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I Gebirg áhnlieh, zwischen Bzulicza und Meregyó im 
oberen Székelyó Thale besitzt er eine grüne und im 
Bogdán Gebrige westlich von Bánfi-Hunyad eine 
braune Farbung. 

b) Oranitoporphyrischer Quarztrachyt : dieser 
zeigt wohl die grösste Mannigfaltigkeit in seiner Ans-
bildung, er tritt in schöner Ausbildung im Ilva Thale, 
zwischen Szt. Joséf und Magura in den Rodnaer 
Alpen auf, ferner im &amo,sgebiete, bei Kis Bánya 
im iförös-Thale bei Csúcsa, Sebes, Székelyó, Bogozsel, 
überhaupt an den nordöstlichen Abfállen des Vle-
gyásza Gebirges; im Aranyos Thale bei Lunka, bei 
Offenbánya auf den Gebirgen des Pavelqja. Kolczu 
Csoranidvj, Mezeratu, Kolczu Lujndui, bei Nagyág 
am Zukerhul, Gyalu Budi, Controllor, Szarka, líer-
ezegán und Gainel bei Boicza. 

c) Grűnsleinartiger Quarztrachyt : dieser Tra
chyt tragt den Typus des Grünsteintrachytes, er be-

1 sitzet meist eine dunkelgrüne bis schwarze Fárbung 
und tritt in den Erzdistrikten Siebenbürgens auf, so 
im Rodnaer Gfebiete, bei Oláh Lápósbánya, im Vle-
gyásza Gebirge, im Székélyó Thale, bei Ofjenbánya, 
bei Venespatak und Zalaíhna sehr verbreitet, an dem 
Gebirge Breaza, bei Nagyág am Hajtó, Dreissiger 
Berg, Cstsrtés, am Aszczeldü. 

d) Das Csetatye Gestein vom Kirnik bei Veres
patak, ist durch den Quarz, welcher in Doppelpy-
ramiden im Gesteine auftritt charakterisirí, ein diesem 
áhnliches Gestein, findet sich auch bei Mainr im 
Rodnaer Gebiete. 

ISL) Basische. 

3. G r u p p é des e c h t e n T r a c h y t e s . 
Zirkel fasst diese Gruppé unter der Benennung 

Beigentliche Trachyte" zusammen und charakterisiret 
sie durch den Mangel an Quarz, und Anwesenheit 
von Sanadin, welcher entweder alléin, oder mit Oli-
gokias vorkommt, die Krystalle derselben liegen in 
einer porosén oder rauhen Grundmasse, welcher háufig 
Hornblende und Glimmer beigemengt sind. 

In diesen Trachyten dürften aber ausser den 
genannten Feldspathen auch noch andere enthalten 
sein, so hat schou S z a b ó , in dem grauen Trachyt 
von Déva mit grossporphyrischer Struktur Labrador 
nacbgewiesen. 

Die gewöbnlich matté selten glanzende Grund
masse dieser Trachyt Gruppé, besitzt meist hell und 
dunkler graue licht und dunkler röthliche braune, 
granliche, auch weisse Farben, welche selten auch 
gebandert erscheinen, die Struktur ist gewöbnlich 
porphyrisch. 

Diese Trachyt. Gruppé tritt in beidem Erup-
tionsgebieten Siebenbürgens auf, und wahrend die 
dahin gehörigen Gesteine im Westen ausser im Thale 
der weissen Körös nur in vereinzelten Ausbrüchen 
erscheinen, nehmen dieselben im Bestande des Har
gita Gedirges einen massenhaften Antheil, die lichten 
grauen, röthlichen und weissen Varietáten, welche von 
Stache zu dem Sanidin Oligoklas Trachyt gestellt 
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wurden, habén im Hargita Gebirge am Büdösstocke 
ihre Hauptverbreitung. 

Er erscheint bei Bikszád, Tusnád, Nagy Cso
rna, Szt.-Annató und dessen Umgebung, wie nieht 
minder in der Gegend des Kakukhegy und an den ; 
Abfállen des Pap homloka. 

Ebenso ist er aus der Gegend von Rodna, Ve
respatak, Nagyág und Déva bekannt. | 

Der lichter und dunkler graue und grünlich 
graue Trachyt mit rauher Grundmasse, in welcher 
viele grössere und kleinere, glanzende ííornblende-
krystalle eingebettet sind, Midet die ausseren Ab- J 
fálle des Hargita Gebirges, er hat dórt eine weite j 
Verbreitung. 

Ein áhnlicher mit grossen Hornblendekrystallen 
ist aus dem Thale der weissen Körös der Gegend 
von Miháleny bekannt. 

Weniger Verbreitung hat die zu dieser Trachyt 
Gruppé gehörige, braune Varietát vom Typus der 
Cziczera lui Komya bei Verespatak, sie tritt im >. 
Erzdistrikte bei Verespatak, Offenbánya, Nagyág und 
Kristior im Thale der weissen Körös auf. 

In dieser Varietát tritt die Hornblende gewöhn-
lich ganz in die Grundmasse zurück, wahrend der 
Feldspath in derselben eingebettet ist. 

Im westlichen Eruptionsgebiete tritt ausser. 
diesen, Labrador Amphibal Trachyt vom Typus des 
Dévaer, vereinzelt auf, so dórt und in, der Gegend von 
Ojfenbánya. 

Hier müssen noch Gesteine angeschlossen wer-
den, welche im Bereiche des Büdösstockes vorkommen. 

Schon Fichtel hat vor hundert Jahren, das Vor
kommen von Bimsstein am Büdös erwiihnet. 

Partsch, wie auch spáter die Wiener Geologen 
habén das als Bimsstein bezeichnete Gestein als Ver-
witterungsprodukt des porosén Trachytes, dessen. Zer-
setzung (iurch die EinvirkuDg, der saueren Gase 
und Wasser an welchen die ÍJmgebung des Büdös 
so reich ist, befördert wurde', erkláret, dies ist wohl 
auch ganz richtig, denn es lásst sich_ an den bezeich- J 
neten Bimsstein-lokaliidten durch Űbergange nach-
weisen. 

Demnach können wir das Vorhandensein von 
Trachytbimsstein, Trachytpechstein und obsidianartigem 
Trachyt, mit den Eígenschaften, welche diesen Ge-
steinen zukommen, in der Umgebung des Büdös nach-
weisen. . 

Diese Gesteine kommen aber nicht anstehend 
vor, sondern bilden 1—3, máchtige dicht gedrangte 
Láger von Lapilliia. den Tuffen der Büdös Umgebung. 

4. A n d e s i t. 

Im östlichen Eruptionsgebiete, d. i. im Hargita 
Gebirge, lasst sich die Thatsache bestáttigen, dass 
ein jüngeres Eruptivgestein, den echten Trachyt, wel
cher früher beschrieben wurde, ja sogar die Tuffe 
dieses Trachytes durchbrochen hat, er bildet den 
zentralen Theil dieses Gebirges, verzweiget sich oft J 
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• nach verschiedenen Riebtungen, -und schliesset Frag-
mente des Trachytes ein, von welchem es sieh dureh 
seinen oft basaltahnlichen Habitus auffallend unter-
scheidet, 

Dieses Eruptív Gestein, welehes wir m dem 
Andesite und zwar zu dem quarzfreien Andesite im 
Sinne Boths stellen, charakterisirt síeli durch seine 
dunklen meist ins schwarzg übergehenden Farben, 
einem feinkörnigen bis dichten Gefüge und scha-
ligen Bruch, ferner durch zaMreiche weissliche Feld-
spathkrystallchen, kleinen Hornblendenadeln, neben 
diesem aber auch Augit, Magnetit, und beinahe cha-
rakteristisch ein grünes olivinartigcs Mineral. 

Der i^Wspaf/íbestandtheil in diesem Andesite 
sollte Oligoklas sein, doch dürfte bei den basischen 
Eigenschaften dieses Gesteines, welehes sich schon 
dem Basalte anreihet, auch das Vorhandensein eines 
basischen Feldspaúes nicht ausgesehlossen sein. Die 
Verbreitung dieses Gesteines, ist eine grosse, wie sebon 
erwáhnt, im Hargita Gebirge, 

lm Síiden dieses Gebirges tritt es schon bei 
Bad Tusnád- mitíen in dem lichtgefárbten Sanadin 
Oligoklas Tracliyt des Büdös-stockes auf, es erscheint 
Mer an der Thalsohh des Altflusses in geringer 
Machtigkeit und streichet durch denselben von den 
Wellen bespület, ohne sich jedoch zu einer bedeu-
tenden Höhe zu erheben. 

In nördlicher Bichtung erscheint es auf dem 
Gebirgskamme vom Mitacs gegen den Kukukhegy, 
am Gipfel des Hargita gegen Norden streichend, 
am Ostorocz, Délhegy, in dem Kamme von Mez'ó-
havas, Bakta, Kereszthegy, Ujerdöteto, Batrina, Fan
vsai, am Kelemenhavas hat es eine grosse Verbrei
tung, und erscheint in den Conglomera Un bei Oláh-
Toplicza im Marosdurcbbruche, sowie im Toplieza-
patak, und Közrézhavas auf der Strasse nach Borszék. 

An Texturvaríetaten sind Mer zu erwahnen 
der poröszellige vom westlichen Abfalíe des Hargita 
aus der Gegend von Oláhfalu, Homorod Bad, Berg 
Czekende, ferner von Kelemenhavas, und endlich 
schlackiger vom Toplicza patak mit hyalitischen 
Auskleidungen. Hieher wollen wir auch das scMefrig 
blasige Gestein von Csikmagos oder Gerécses mit 
Tridymit stellen. 

Im westlichen Eruptionsgebiete tritt dieses 
Gestein im westlichen Theile des nördlichen Grenz-
gebirges in einem ausgezeiehneten Typns nad gros-
ser Entwiekelung auf, wo es mit dem des Gutin 
und durch dieyen mit dem des Vihorlat im Zusam-
menhange stehet. 

Bei Oláh-Láposbánya , Sztrimbuly bis tief im 
Thale abwarts gegen Magyar-Lápos ist das FIuss-
bett mit Geröllen dieses Gesteines angefüllt, welehes 
eine grosse Harte besitzt. 

Im Erzgebirge erscheinen hieher gehörige Ge-
steine im Gebiete der schwarzen Körös, doch ist 
im Ganzén dieses Gestein in diesem Gebirge selten 
und vielleicht nur auf dieses Gebiet beschrankt. 

I (,>o-
. . ^ 

, Sehliesslich ist zu erwahnen, dass in den Ge
röllen des Lápos auch quarzführender Andesit ge- • 
funden wurde, wáhrend der Quarz in dem Andesite 
des Közrézhavas bei Borszék, offenbar nur ein Ein-
schluss ist, welcher aus dem Glimmerschiefer stammt 
welehen der Andesit Mer .durchbrochen hat. 

5. G r ü n s ' t e i n t r a c b.y t. 

Obwohl Zirkel dieses Gestein, náhmlich den 
quarzlosen Griinsteintrachyt und Andesit, als Oligo
klas Hornblendegesteine, petrographisch, als quarz-
freie Hornblende Andesite zusammenfasst, so erfor-
dern diese Gesteine für Siebenbürgen wegen ihrer 
geologischeu Verhaltnisse sowohl, als auch ihres 
auffallenden ausseren habituellen Unterschiedes und 
andeivr Eigenthümlichkeiten, eine Trennung, , . 

Dieses für den siebenbürgischen Metallbergbau 
höchst wichtige Gestein zeichnet sich wie es v. Bicht-
hofen ganz richtig beschrieben hat, meist durch die 
Anwesenheit einer grünen Farbung aus, die gewöhn-
lich dunkel ist , und oft in öelgrüne und schwárz-
liche Töne übergehet, das Ansehen erinnert an die 
altén Grünsteim, Diorite und Dioritparphyre, 

Man kann meístens eine Grundmasse und ein-
gewachsene zahlreiche deutliche Krystalle unterschei-
den, welche wesentlich Oligoklas und Hornblende 
sind, aus denselben dürfte im Allgemeinen die Grund
masse zusammengesetzt sein, worin fein vertheilte 
Hornblende das farben de Princip Midet 

Der Oligoklas erscheinet in s ausgezeichneten 
tafelförmigen Krystallen, welche an der grűnlichen 
Farbung theilnehmen. 

Die Hornblende besitzet eine unvollkommen 
lamellare Struktur und meist einen 'seidenar-; 
tígen und wachsartigen Glanz und dunkelgrüne 
Farbung. 

Diese Hornblende der Grünsteintrachyle ist 
meistweicher als die gewöhnliche, undes deutet das 
Brausen mit Sauren auf einen Zersetzungszustand. 
Ein wesentliches Merkmal des Grünsteintrachytes 
ist der Gehalt an Erzen, welche meistens ungemein 
fein eingesprengt vorkommen; auch treten die edlen 
Erzgange Siebenbürgens in diesem Gesteine auf. 

An accessorischen Mineralien sind ausser den 
Terschiedenen Erzen, worunter Pyrit wohl die Haupt-
rolle spielet, aus dem Czibles Gebiete Pistazit und 
der Gegend von Bodna, Glimmer bekannt. 

Ganz charakteristisch sind die Contourformen 
der Berge, welche aus Grünsteintrachyt bestehen? 
besonders wenn sie bedeutendere Höhen erreichen ; 
síe gebén sich schon aus weiter Férne durch ihre 
schön abgerundeíe glockenförmige Gestalt kund. 

Die Verbreitung des Grünsteintrachytes in Sie
benbürgen, zeiget die interessante Erscheinung, dass 
derselbe aus dem östlichen grossen Eruptivgebiete 
ausgesehlossen ist, dessen Gegenwart ist dorr, trotz 
einzelner Punkte wo, wie am Sárogág am östlichen 
Abfalle des Hargita und Hajta, am nördlichen des 



Kelemenhavas, Zinnober Erze bekannt wurden, nicht 
nachgewiesen, auch dürfte der erzführende Grün-
sUintrachyt des Délbidán eine Fortsetzung des Benyúl 
sein und in das östliche Gebiet nur eingreifen. 

Dagegen ist derselbe im westlichen Gebiethe 
ein verbreitetes Gestein. 

Im nördlichen Theile desselben, gerade dórt, 
wo dasselbe mit dem westlichen zusammenstosst, 
nahmlich im Bisztriczer Gebirge eiiangt er eine 
grosse Verbreitung, so am Benyúl, Gogoasa bei Bor-
gó-Prund, und im ganzcn Tiha Thale bis an die 
Granze der Bukowina. 

Ebenso im llva Thale und den Eodnaer Alpen. 
Ferner im nördlichen Granzgebirge vom Czibles 

lángs des Eammes bis in das Lápos Gebiet, wo 
er sich theils an den der Marmaros theils des Gutin 
anschliesst. ^ 

In den erwáhnten Gegenden sind sehr ver-
schiedene Typen dieses Gesteines vertreten. Wahrénd 
bei BorgóPrund und im Tiha Thale der FeldspatJi 
ganzlich in die Grundmasse zurücktritt, entwickelt 
sich die Bomblende in glanzenden Síimen und manch-
mal zollangen Krystallen, in der dunkelgrünen bis 
schwárzlicheii Grundmasse porpbyrartig, kommen die 
feinkörnig gleichm&ssig gemengten aphanitischen, 
dórt nur untergeordnet vor, dagegen gewinnen die 
letzteren im Lápos Gebiete eine vorwiegende Ver
breitung. 

In der Gegend von Rodna, so im Ilva und 
Izvor Thale . tritt in der grünen Grundmasse, 
der Feldspath porphyrartig in grösseren Krystallen auf. 

Am Czibles ist der Grünsteintraehyt meist 
gross krystallinisch, wodurch er ein ganz eigenthüm-
liches Ansehen eiiangt, welehes an gewisse Gabbro-

j gesteine mit grossen tafelartigen Diallag- Krystallen 
erinnert. 

Im Szamos Gebiete besitzt der Grünsteintraehyt 
| meist ein gleichförmig gemengtes aphaaiüsehes An

sehen. 
Im Erzgebirge ist der Grünsteintraehyt, in den 

Gegenden von OJfenbánya, Verespatak, Zalathna, 
Nagyág, Buda, Zdraholcz, Boieza überhaupt in dem 

j sogenannten Csetráser Bergzuge ein verbreitetes 
Gfestein, mit welchem die edlen Metalle dieses Ge-
birges in Yerbindung stehen. 

Er erscheint hier selten porphyrartig, die Bom
blende tritt meist in die felsitische Grundmasse. 

Diese Gesteine zeigen oft eine starke Zer-
setzung, brausen mit Sauren, und sind in der 
Náhe der Erzgange gebleicht. 

6. B a s á i t . 

Der Basáit ist das basischeste und zugleich jüng-
ste Eruptivgestein der Tertiarzeit Siebenbürgens. 

Er erscheinet in sehr verschiedenen Ausbil-
dungsformen und zwar als dichter, körniger, spharo-
lithischer mandelsteinartiger, poröser, zelliger, schlacki-
ger Basáit, mit saulenförmiger, plattenförmiger, 
spharoidaler und unregelmassig polyedrischer Abson-

. . ^ 
derung zur Aushildung gelangt, ja auch wirklicher 
Basaltlava. Der Basáit in allén gémen Varietáten 
ist besonders reich an Olivin Einschlüssen, und zwar 
theils in körnigen abgerundeten mit Bronzit gemeng
ten Aggregátén, welche oft Kopfgrosse Dimensionen 
erreichen: sie sind unzweifelhaft Olivinmassén die 
schon vorhanden waren und spater von der flüssi-
gen Basaltmasse eingeschlossen wurden. 

Die Farbe des Basaltes der verschiedenen Loca-
litüten ist eine vorherschend dunkle, doch giebt es 
auch haufig einen roth gefleckten und licht asch-
grauen. 

Der Basáit erscheint in Gangén, Decken und 
Strömen, sowie Laven, welcbe als Schuttmassen zu 
Kegeln aufgethürmt sind, mit rothen und braunen 
Schlacken und schwarzem vulkanischen Sand. 

Die Verbreitung des Basaltes in Siebenbürgen 
ist nur sporadisch, man kann das Auftreten dessel
ben aber dennpch indemselben Eruptionsgebiete be-
obachten, wie die anderen Eruptivgesteine der Ter-
tiarperiode, und zwar im westlichen sowobl als öst-
lichen. 

Aus dem w?stlichen Eruptivgebiete sind in 
den nördlichen Ausláufern des Pojana-Euszka Ge-
birges mehrere Punkte hekannt wo aber nur Basalt-
conglomerate die Gegenwart dieses Gesteines an-
deuten, so bei' Kosesd und Lapusnyalc, Cserbecz und 
Cserna, Moss bei Lesnyek ist ein wirklicher Basalt-
durchbruch zu beobachten, ebenso am rechteu Maros-
ufer bei Brettye. 

Im Erzgebirge befinden sich die bekannten 
.BasaZídurchbrüche der Detunata goala und flokoasza 
in der Gegend von Verespatak. 

Im /Szamosgebiete zwischen Nagy-Kapus und 
Gyer'ó- Vásárhely; ferner sind hieher gehörige Gesteine 
aus dem Vlegyásza Gebirge bekannt. 

Östlich von Zilah der Basáit von Mojgrad. 
Im östlichen Eruptivgebiete, ist das ausge-

dehnteste basaltische Eruptionsgebiet jenes, im nord-
westlichen Theile. des Persányer Gebirges gelegene, 
zwischen Alsó-Rákos, Hévíz, Bidegkut und Komána. 

Die einzelnen in dicsem Gebiete zu Tagé tre-
tenden Basaltpunkte, reihen sich in einer von Süd 
Süd-West noch Nord Nord-Ost gestreckten Kichtung; 
das Centrum nehmen die um Bogáth und Béviz 
gruppirten Basaltberge ein. 

Eine Ausnahme hievon bildet der isolirte Basalt-
kegel des Bepser Schlossberges, welcher nordwestlich 
von dieser Kichtung liegt. 

Der Basáit dieser Gegend zeichnet sich durch 
den Beichthum seiner Varietáten, Einschlüsse und 
Gesteinsformen aus. 

Die Deuierogenen Basaltgebilde dieses -Gebie-
tes, erreichen als Breccien, Conglomerate und Tvffe 
eine ziemliche Verbreitung, sie umgeben die Basalt
berge in weiten Kreisen, sie sind unzweifelhaft theil-
weise unter Wasser gebildet. 

Zu den interessantesten Erscheinungen der 
Basalttuffegehöven die darin enthaltenen 0 ioinkugeln, 
wie nicht minder auch basaltischer Obsidian. 

rá® 
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Eruptivgesteine der mesozoischen Periode. 

Die mesozoische oder mittlere geologische Pe
riode umfasst in Siebenbürgen ebenfalls eine. Beihe 
verscbiedenartiger Eruptivgesfceine, und zwar : Quarz-
porphyr, Felsitporphyr, Melaphyr, Porphyrit, Aujit-
porphyr, Serpentin, Gabbro, Labradorfels. 

| i Diese Gesteine wurden grösstentheils schon von 
| Tschermak naher untersucht, und indera wir darauf 
' verweisen, wollen wir zur Verbreitung derselben 
! übergehen. •., 
| Wie die Eruptivgesteine der Tertíarzeit, so 
| sind auch die der mesozoischen Periode, im Wesíen 
| und Osten des Landes entwickelt. 
| lm westlichen Gebiete kann man hauptsách-

lich zwei grössere Verbreitungs Zonen unterscheiden. 
Die eine lauft mit dem Kalkzuge, welcher 

sich südlich von Klausenhurg bei Tur entwickelt, 
gegen Torda, wird Mer vom Aranyos durchschnitten 
und setzfc durch das Thoroczkoer Gebirge in süd süd-
westlicher Eichtung gegen Zalathna ohne jedoch bis 
dahin zu gelapgen. 

An dem südlichen Ende dieses werden die 
, Kalkgebirge westlich von Tövis und Magyar-Igen 

von einem schmalen Zugé hieher gehöriger Gesteine 
begleitet. 

Die Zweite grössere Zone, ist in dem Gebiet 
des siebenbürgischen Erzgebirges gelegen, und zie-

' het in zwei Zügen, mit dem Csetráser Gebirge an 
: dessen Nord und Südseite parallel in ostwestlicher 

Eichtung: es ist dies das ausgedehnteste mesozoische 
Eruptionsgebiet Siebenbürgens. 

Weitere Paríhien sind aus dem Bihar und 
Vlegyasza Gebirge bekannt, ferner von Zám an der 
Maros und Szász-Léna bei Klausenhurg. 

In diesem Gebiethe ist bekannt, Quarzporpyi(r 
bei Nyirmez'ó und dem Dorfe Csáklya, Felsitporphyr 
und Porphyrit, an der Thordaer Schiucht, im Ara-
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nyos Thale östíioh von Borcv, bei Tkoroczkó- Szent- i 
György und am Székelykö, Igenpatak und dem 
Wasserfalle von Csáklya, endlich bei Szász-Lóna 
am Sósmezö westlich von Klausenhurg. 

Melaphyr und Melaphyrmandelstein bei Nyir-
mezö, am Székelykö bei Thoroczkó, im Aranyos- j 
Thale von Thorda bis Borév. \, 

In dem grossea, Eruptivgebiete , welches den 
Csetráser Gebirgszug begleitet, treten Melaphyr, j 
Melaphyrmandelstein, Augitporpyhr in vielfachen 
Varietaten auf. 

lm östlichen Theile des Landes finden wir 
die Eruptivgesteine der mesozoischen Periode unter } 
ahnliehen geologischen Verbaltnissen, wie im west
lichen, hauptsachlich im Persányer Gebirge verbreitefc. 

Ihr Auftrefcen folget der Eichtung dieses Ge-
birges, welches gegen Norden an den Trachytzwg 
des Hargita Gebirges stosst. 

Porphyr und Porphyrit, sind im Persányer 
Thale, im Bogát Thale, und im Altdurchbruche vom 
Alsó-Rákos bekannt, ebenso bei Vargyas. 

Melaphyr und Melaphyrmandelstein im Thale 
von Lupsa, Bogáth im Altdurchbruche, und südlieh 
bei Holhacjí. 

Serpentin, Gabbro, Labradorfels, im Altdurch
bruche von Alsó-Rákos, und im Szármány Thal-
beí Vargyas. 

Durch den Trachytzug des Hargita Gebirge 
werden diese Gesteine uaterbrochen, und treten erst 
jenseits desselben, unter gleichen geologischen Ver-
háltnissen, im Nagyhagymáser _ Gebirge der Csík, 
wie am Naskolat, dem Terk'ó, Öcsém teteje wieder 
auf, und noch weiter nördlich im Gebiete der bei
den Békás, sind kleine Partidén dieser Gesteine be
kannt. Es muss schliesslich bemerkt werden, dass 
diese Gesteine an den meisten Orten von ihren Tuffen, 
Breccien und Conglomeraten begleitet werden, 
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DENKREDE 
a u f D r . J O S E P H v . S Z A B Ó , 

(weil. Vice-praesidenten des Museum-Vertines) gehalten in der General-Versammlung des Museum-Vereines ain 29. Aug. 1872, 

von lEISBICH HUTÁIT, Vereinssekretár. 

L La dem einleitendea Theile dieser Gelegen-
heitsrede, der rein rhetorisch gehalten ist, verbrei -
t.et sich der Verf. hauptsácMich über dig Schilderung 
der Eindrücke, die das allmálige Absterben von Ver-
wandten, Jagendfreunden und nahen Bekanaten auf 
Herz und Gemüth der TJiberlebenden ausübt, uad er-
wáhnt schliesslich, dass ihm der ehrende Auftrag, dem 
Verewigten ia einer feierlichea Denkrede eiaen Nach-
ruf zu widmen, hauptsachlich darum zu Theil ward, 
weil er demselben eng befreundet, und am bestén in 
der Lage war sich das nöthige Matériái zu verschafíen. 

Zum eigentlicben Gegenstande übergehend be-
ginnt er mit einer kurzen Lebensgesehichte, die fol-
gende Daten bringt: 

Joseph Szabó v. Csik-Szereda wurde am 1. 
Márz 1805 zu Véczke geboren, begann seine Stu-
dien am röm. kath. Gymnasium in Székely-Udvar
hely, hörte dann den sogenannten philosophisehen Cur-
sus in Klausenburg am Lyeeum, uad ging 1824 
nach Carlsburg in das dortige kath. Priesterseminar, 
Er sollte Geistlicher werden. Nach gewisseahafter 
Selbstprüfung jedoch zur Uiberzeugung gelangt, dass 
er für diese Bestimmung keinen Beruf fühle, verliess 
er das Seminar 1827, kehrte nach Klauseaburg zu-
rück und, entschlossen sich der Medizin zu widmen, 
begann er Privat-Naturstudien. in dieser Richtung, 
und hielt sich im folgenden Jahre 1828 eine Zeit-
lang in Hermannstadt auf, um deutsch zu lernen. 
1829 begann er die medizinischen Studien ia Pest, 
setzte dieselben seit 1830 in "Wien fórt, und erlang-
te in J. 1834 in regelrechter Wei'se die akademi-
schen Würden eines Doctors der Medicin und Chi-
rurgie und Magisters der Oculistik und Geburtshilfe. 
Bei dieser Gelegenheit Hess er,. eine Dissertation un-
ter dem Titel „Vindiciae hominis nascentis" drucken, 
die sich duich Originalitat und schöne lateinische 
Diction bemftrkbar machte. 

Noch in demselben Jahre begab sich Szabó 
nach Paris um die dortigen berübmten Professoren 
zu hören, und zeichnete sich dórt so aus, dass er 
1835 beim Absehiede zum Mitglied der dortigen 
medizinischen Fakultat gewaMt, uad zugleich damit 
betraut wurde auf seiaer Eückreise, auf der er die vorzüg-
lichsten Universitáten Deutschlands zu basuchen ge-

dachte, jenen hervorragenden deutschen Professoren, 
die daraals ebenfalls zu Mitgliedern derselben Pacultat 
erwahlt worden waren, die bezüglichen Diplome einzu-
haudigen, was ihm überall gute Aufnahme sicherte. 

Die Eevolution von 1848 fand ihn krank. Er 
nahm darum an keiner politischen Bewegung theil, 
und wurde daher von der damaligen neu inaugurir-
Begierung 1850 als Referent in Angelegenheiten des 
öffentlichen Unterrichtes zur k. k. Statthalterei nach 
Hermannstadt berufen; von dórt 1852 nach Klau
senburg zurüekgekehrt, lebte er fortan seinem Beru-
fe als Artzt und Professor, erwirkte 1853 die Re-
organisiruog der Akademie, wobei er die Lehrkan-
zel der Geburtshilfe abgab, dann 1858 die Lehr-
kanzel der Pathologie und Therapie nebst der Di-
rection des als Klinik benütztea „Karolina" Lándes-
spitals übernahm, und 1860 zum Director der med. 
chir. Akademie ernannt wurde. Mittlerweile fun-
girte er auch noch seit 1850 als Director des Eli-
sabeth-Siechenhauses, seit 1859 als Controllor, seit 
1861 als Viceprasident des Museum-Vereines ; von 
1852 — 1855 als Regierungscommissür bei den Ma-
turitátsprüfuugen am Klausenburger kath. Obergym-
nasium, seit 1865 als Prásideut des in Klausenburg 
errichteten Leihhauses, und ausserdem als Gemein-
derath und Mitglied des kath. Kirchenrathes. 

18G9 wurde er von Klausenburg zum Land-
tagsdeputirten gewahlt, und wirkte als solcher haupt
sachlich für die Errichtung der Universitat in Klau
senburg. Mitten in diesen Wirken erlag er am 16. 
Február 1872 einem altén zehrenden Leiden, das 
ihn fást durchs ganze Lében begleitet hatte. 

Der Verf. erzahlt allé diese Umstande nur 
kurz, da síe seinen Zuhörern grösstentheils bekannt 
sein mussten. Das Hauptgewicht legt er auf die 
Charakterschilderung, worin er Szabó als Mensch, 
als Arzt, als Beamten, als Gelebrten, als Politiker 
und in seiner Wirksamkeit in socialer, religiöser 
und politischer Beziehung eingehend charakterisirt 
und würdigt. 

Die ganze Rede tragt das Gepráge der war-
men Ereuudschaft, die den Verf. an den verewigten 
knüpfte, ist aber trotz des angewandteu rhetorischen 
Schmuckes in ihren Grundzügen wahrheitsgetreu. 
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a la vue felvette Hermán Ottó. 1868. 


