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OBSERVAŢII HIDROGEOLOGICE IN COMPLEXUL 
CĂRBUNOS DIN BAZINUL BARAOLT 

ZOLTÂN KISGYORGY 

1. Introducere 

Zăcămîntul de lignit din Bazinul Baraolt este situat în extremitatea 
nordică a bazinului intramontan Ţara Bîrsei şi constituie obiectul ex
ploatării Intreprinderii Miniere Căpeni. Din cele cinci nivele cărbunoase 
numai stratele I şi III au grosimi exploatabile. Ele sînt intercalate în 
depozitele de vîrstă pleistocen - inferioară (P. Samson, C. Rădulescu 
şi col. 1965), alcătuite dintr-o alternanţă de marne, argile şi nisipuri, care 
sînt dispuse discordant pe un fundament mezozoic. Grosimea depozitelor 
cuaternare în centrul bazinului depăşeşte 400 m. (Fig. 1). 

Paralel cu avansarea lucrărilor miniere spre fundul sinclinalului, 
unele lucrări au fost sistate, din cauza condiţiilor hidrogeologice grele. 

In vederea orientării lucrărilor de exploatare s-a trecut la un pro
gram de cercetări hidrogeologice prin foraje (I.S.E.M. 1957-1964). Aceste 
cercetări au fost completate prin lucrări de asecare, efectuate din reţeaua 
subterană a lucrărilor miniere şi executate de I. M. Căpeni. 

Lucrarea de faţă sintetizează rezultatele cercetărilor cu privire spe
cială asupra observaţiilor hidrogeologice, efectuate în subteran, în com
plexul cărbunos exp1oatabil. 

2. Date hidrogeologice generale 

Orizonturile permeabile ce iau parte la alcătuirea litologică a bazi
nului, sînt cantonate în două strate acvifere, după poziţia lor verticală 
şi modul de alimentare : 

a)· Stratele acvifere freatice, situate în baza depozitelor aluvionare, 
care iau parte la alcătuirea luncilor şi teraselor şi constituie sursa de 
apă potabilă a aşezărilor omeneşti ; 
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b) Stratele acvifere de adîncime, cantonate în orizo ntur ile permea
bile mai profunde, care se impart in trei complexe acvifere, r eprezen
tînd importanţă pentru exploatarea stratelor de lignit ; 

- complexul acvifer superior, situat în nisipurile din acoperişul 
stratului III de lignit ; 

- complexul acvifer mediu, situat în nisipurile dintre stratele 
1-III; 

- complexul acvifer inferior, situat în culcuşul complexului cărbu
nos şi parţiral în fundamentul cretacic. 

Pentru a da o imagine clară asupra variaţiilor hidrogeologice şi lito
logice pe care le prezintă complexele acvifere, in tabelul 1 s-a redat pe 
zone, gro simea stratelor acvifere (M), presiunea hidrostatică (H), debitul 
(Q) şi coeficientul de infiltraţie a nisipurilor acvifere (K). 

Variaţira foarte mare a niv,elului hidrostatic nu poate fi pusă decît 
pe seama acumulărilor de C02, în orizonturile permeabile, care variază 
pe distanţe relativ mici, influenţînd direct poziţia nivelului hidrostatic. 

Zona 

Virghiş 

Racoş 

Baraolt : 

Complex 
acv if er 

superior : 

mediu: 

inferior : 

superior: 

mediu: 

inferior : 

superior : 

mediu: 

inferior : 

Cota 
N.ll. 

(m) 

463-488 

464-480 

402-490 

468-475 

467-470 

472-474 

M 
(m) 

13-44 

2-13 

7-32 

10-59 

1- 7 

5-30 

472-506 13-43 

474-507 0,6-54 

469-504 15-57 

H 
(m. col. 

apă 

61-158 

78-143 

50-235 

89-272 

162--183 

157-392 

12-165 

83-232 

219-295 

46-613 

65-415 

6-432 

43-518 

93-138 

2-189 

2-546 

5-380 

1- 70 

tabelul 1. 

K 
(m/ 

24 ore 

0,034-1,8 

0,036-1,7 

0,046-2,2 

0,043-1,1 

0,390-3,7 

0,530-1,9 

0,017-1,9 

0,113-4,0 

0,005-0,4 

Presiunea hidrostatică variază, de asemenea, în funcţie de gradul de 
afundare al formaţiilor dinspre ramă către interiorul bazinului. 

Capacitatea de debitare a complexelor acvifere este în general mare 
şi variază in funcţie de grosimea orizonturilor permeabile, precum şi 
în funcţie de constituţia granulometrică a acestora. Un raport considerabil 
mai are intensitatea gradului de fisurare al formaţrlor cretacice din fun
dament precum şi aportul de bioxid de carbon, care sînt în legătură cu 
manifestările postvulcanice ale Hărghitei de Sud. 

Stratele permeabile incluse în cele trei complexe acvifere sînt consti
tui� în general din nisipuri fine şi medii, uneo r i  argiloase, întîlnindu-se 
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foarte rar şi strate subţiri de ms1puri grosiere. In partea de N a bazi
nului, aceste nisipuri prezintă treceri laterale la un facies mai grosier, 
constituit din depozitele vulcanogen sedimnetare şi au o dezvoltare len
ticulară. Datorită variaţiilor importante de facies, stratele acvifere n

-
u 

totdeauna au posibilitatea de comunicare între ele. Depozitele vulcanogen 
sedimentare, prin gradul de alterare avansat pe care-1 prezintă, conţin 
un procent ridioat de material pelitic, ceea ce face ca permeabilitatea lor 
să nu depăşească pe aceea a nisipurilor medii. 

Analizele chimice executate asupra probelor de ape recoltate au 
arătat că aceste ape se încadrează în general în categoria apelor bicarbo
natate alcaline calcice şi mgneziene, carbo-gazoase. 

3. Observaţii de hidrogeologie minieră 

La exploatările subterane, orizonturile acvifere trebuie cercetate în 
măsura în care ele influenţează condiţiile de exploatare. Bazinul Baraolt 
fiind o depresiune intramuntoasă, legat de structurile orogenetice, este 
colmatat cu depozite detritice post-tectonice. Datorită acestei situaţii, în 
centrul bazinului apar presiuni hidrostatice mari, apele avînd de multe 
ori caracter artezian. Astfel de cazuri s-au întîlnit în zona Baraolt .

Tălişoara. 
Pe baz a rezultatelor hidrogeologice generale, obţinute prin forajele 

hidrogeologice, exploatarea s-a trecut la cercetarea amănunţită a condi
ţiilor hidrogeologice din subteran, prin lucrări de asecare şi observaţii 
hidro. Pentru stabilirea posibilităţilor de asecare a nisipurilor acvifere 
situate în acoperişul şi culcuşul stratului III, mai ales în zona Vîrghiş 
Sud, au fost prevăzute lucrări de cercetare cu următoarele obiective : 

- precizarea condiţiilor hidrogeologice ; 

- studierea proprietăţilor granulometrice, fizica-mecaniCe şi hidra-
fizice ale nisipurilor acvifere ; 

- experimentarea filtrelor penetrante; 

- studierea regimului apelor subterane. 

Filtrele de asecare (fig. 2), plantate de-a lungul lucrărilor m1mere, 
au arătat că nisipurile acvifere din acoperişul stratului se dispun în două 
bancuri separate între ele printr-un pachet marnos impermeabil, cu gro
simi ce variază între 3 m şi 19 m. Primul strat acvifer din acoperişul 
cărbunelui este despărţit de acesta, printr-un ecran impermeabil cu gro
simi ce variază între 1,5-7,5 m. Cele mai frecvente grosimi ale ecrane
lor protectoare sînt între 3-5 m. În unele locuri însă stratul acvifer este 
aşezat direct pe stratul de cărbune. Grosimea acestui strat acvifer variază 
între 1-2 m. 

Al doilea strat acvifer din acoperiş se găseşte la o distanţă medie 
de 30 m faţă de acoperişul stratului, avînd o grosime care variază între 
10-12 m. Acest strat însă - pe baza cer.cetărilor I.C.E.M.I.N. - nu 
prezintă importanţă pentru exploatarea stratului III de lignit. 
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Ambele nivele acvifere au fost străbătute cu lucrări m1mere verti
cale, debitele lor iniţiale fiind relativ mici, variind între 12-31 1/min. 

In culcuşul stratului III de lignit, se dezvoltă un orizont acvifer, can
tonat în nisipuri fine, prăfoase, situat la o distanţă de 3-5 m sub acesta. 
Grosimea nisipurilor acvifere variază între 0,8-4,8 m şi prezintă o 

neuniformitate granulometrică accentuată. Ecranul protector este alcătuit 
din marne, argile, marne şi argile cărbunoase şi un banc de lignit de 0,3 
-0,5 m grosime. Debitul acestui strat acvifer variază între 5-48 1/sec. 
(Fig. 3). 

O particularitate importantă privind condiţiile hidrogeologice ale cîm
purilor miniere este varietatea mare de facies litologic pe verticală şi pe 
orizontală. Astfel, nisipurile argiloase - prăfoase a căror compoziţie gra-

- � - - Fo - - - - f:a 

Fig. 3. Sistemul de asecare folosit la mina Vîrghiş II. 

(scara 1 : 1000) 

FI - FIO = filtre de asecare 
= marne impermeabile 
= argile impermeabile 

nulometrică permite acumularea apei gravitaţionale trec în prafuri msl
poase cu coeficienţi de permeabilitate foarte reduşi în care circulaţia apei 
este practic inexistentă. Legat de această diversitate litologică, proprie
tăţile hidrofizice prezintă de asemenea mari variaţii. Astfel se explică 
debitele diferite ale filtrelor penetrante sau chiar inexistenţa apei în 
unele zone ale aceluiaşi strat. (Fig. 4). 

In general, raportul dintre particolele pelitice şi psefitice (prafuri şi 
argile) este foarte apropiat, în schimb, se modifică foarte mult proprie
tăţile hidrofizice ale nisipurilor acvifere. Macroscopic deci nu se pot 
deosebi nisipurile prăfoase argiloase, de prafurile nisipoase argiloase. Pe 
baza determinărilor de laborator nisipurile din acoperişul stratului III 
se încadrează în categoria nisipurilor fine, medii, prăfoase - argiloase. 
Histograma compoziţiei granulometrice este redată în fig. 5. Coeficien
tul de filtraţie al rocilor au valori cuprinse între 2,10-4-1,10-6 cm/sec. 
După aceste valori nisipurile se încadrează în categoria rocilor cu per
meabilitate redusă, caracteristică nisipurilor argiloase şi prafurilor ar
giloase. 
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Proprietăţile granulometrice şi filtrante ale rocilor ce alcătuiesc 
stratele acvifere, influenţează negativ gradul de asecabilitate al acestora. 

In subteran, presiunile observate timp de şase luni la filtrele de 
hidroobservaţie, au arătat valori în jur de 0,3 atm. Iniţial aceste valori au 
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Fig. 4. Curba caracteristică a 
debitului unui filtru. 

Q = debit în 1/min. 
T == timp, în ore 

fost mai mari (pînă la 2 atm.). De remarcat că această valoare reprezintă 
presiunea cumulată a apei şi a gazelor ce se găsesc în soluţie. 

Condiţiile hidrogeologice mai sînt influenţate de o microtectonică 
accentuată şi prezenţa gazelor. Microtectonica, caracteristică complexelor 
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căr buno ase, este deo sebit de periculoasă - c a  putînd face să apară în 
frontul lucrărilo r  nisipurile acvifcre care trec în stare curgătoare mani
festîndu-se ca borchişuri tipice . De asemenea, ea po ate întrerupe legătura 
hidraulică a stratului acvifer, făcînd ca efectul lucrărilo r  de asecare din
tr-un compartiment să nu se resimtă în celălalt. Faliile uşurează migrarea 
gazelor, fiind căi de acces pe care acestea pot pătrunde în orizonturile 
acvifere şi constituie totod ată un impediment în aseoarea nisipurilor, de
oarece nu permit crearea unui regim stabilizat de funcţionare a dispozi
tivelo r  de drenare şi denature ază presiunea apelor subtt:rane. Rezultatele 
sondelor de clegazare sînt cuprinse în tabelul nr. 2. 

Pozi(ia fată de stratul 

III e Jignit 

- acoperiş: 

- culcuş: 

Cll4 OJo -------- ------
m in. 

0,24 

0,12 

max. 

76,9 

98,0 

4. Concluzii şi recomandări 

min. 

0,36 

0,24 

tabelul 2. 

C02% 
max. 

26,3 

9,2 

Lucrările hidrogeologice efectuate au pus în evidenţă existenţa a 
numeroase strate acvifere de adîncime puternic ascensionale. Dat fiind 
faptul că complexul cărbunos este situat sub cota nivelului hidrostatic al 
stratelor acvifere de adîncime, este necesar ca în cazul executării unor 
lucrări miniere de exploatare în extindere, să se ia măsuri pentru dre
narea stratelor acvifere , ce ar putea da greutăţi în executarea acestor 
lucrări. 

Exploatarea stratului III este indicat să se facă numai în zonele în 
care există ecrane argiloase impermeabile mai mari de 2 m, iar grosimea 
stratului de cărbune, permite înscrierea profilului lucrărilor miniere. 

La executarea lucrărilor miniere va trebui să se acorde o atenţie 
deosebită şi prevenirii dificultăţilor ce ar putea fi create ele viituri de 
co2 şi CH4. 

HIDROGEOLOGIAI MEGFIGYELESEK AZ ERDOVIDEKI 
SZENES-RETEGOSZLETBEN 

KIVONAT 

Az erdovideki szenmedence als6-pleisztocen koru lignitjeinek a ki
termelese egyre t6bb megoldasra var6 banyageol6giai es hidrogeol6giai 
felad atot ad a szakembereknek. 
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A melysegi vizek es a vizes fut6homok-kozbetelepiHesek egyre gya
koribbakka valnak a szinklinalisok tekn6je fele es gyakran a banyak ter
jeszkedeset es a szenmez6k tartalekmennyiseget negativ m6don befolya
soljak. 

A bukaresti Âllami Gcol6giai Intezet altal vegzett hidrogeol6giai ku� 
tatasok harom nyomas alatt lev6 vizreteg-komplexumot mutattak ki. Ezek 
hidrol6giai sajătossagai eddig ismeretlenek voltak. A dolgozat a kutat:f
sok 6sszefoglal6 eredmenyeit kozli, valamint els6nek szamol be a Kopeci 
Banya V allalat altal a vargyasi kett6s szamu banyaban vegzett speci<l:lis 
lecsapolasi munkalatok eredmenyeir6l. 

A hidrogeol6giai kutatasok eredmeny2ikent, a dolgozat gyakorlati jel
legu utasitasokat ad, amelyek alkalmazasa egyre jobban letsziikseglete 
lesz a medence melyebb regi6i fele k6zeled6 erd6videki szenbanyaszatnak. 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE 
DE MAMMIFERES VILLAFRANCHIENS DE CAPENI

VîRGHI$ (DÉPRESSION DE BRA$0V) 

COS TIN RADULiESCO'� et ZOL TAN KISGYORGY>:-;' 

Nous nous proposons de donner, dans ce qui va suivre, une vue d'en
semble concernant la faune de Capeni et Vîrghii?, ainsi que la description 
de quelques restes de Mammifères récemment découverts dans la dernière 
de ces loc ali tés 1. 

Nous rappelons que la partie septentrionale du Bassin de Baraolt -
où se trouve la Mine de Câpeni - et à laquelle se rattache aussi le petit 
Bassin de Vîrghi�, comprend, au-dessus d'un socle mésozoïque, une suc
cession de marnes et argiles renfermant trois couches principales de ligni
te ; la couche charbonneuse supé6eure (III), la plus puissante, a fourni des 
restes de Mammifères représentant une association connue généralement 
sous le nom de ,Faune de Baraolt-Capeni"_ De nos jours, l 'exploitation 
de lignite à Capeni est abandonnée, mais elle se poursuit dans le Bassin 
de Vîrghi!? en deux points, Vîrghi!? I (exploitation de surface) et Vîrghi� 
II (exploitation de profondeur), où apparaît également la couche III. 

Nous n'insisterons plus sur la stratigraphie de cette région, qui a fait 
l'objet de quelques travaux précédents. Du point de vue paléontologique, 
il est important de souligner que les restes fossiles, découverts aussi bien 
à Capeni qu'à Vîrghii?, appartiennent à un même intervaUe chronologique 
correspondant à la formation de la couche III de lignite . 

La faune de Capeni est connue à la suite des descriptions données par 
A. Koch (1880) et M. Schlosser (1899) auxquelles s'ajoutent successivement 
les contributions de G. Schlesinger ( 1 9 2 2 ), T. Kormos (1 933, 1 935, 1937), 
I. Meier v. Meyerfels (19 29), M. Mottl (1 939) et M. Kretzoi (1 954 ) .  Dans 
l'état actuel de nos connaissances, l'association de Mammifères de Capeni 
est formée de 23 espèces (P. Samson, C. Radulescu, A. Kovàcs 1969), tandis 
que cele de Vîrghi9, récemment signalée (C. Radulesco, P. Samson, N. Mi
haila et Al. Kovàcs 1 9 6 5), est bea,ucoup moins riche. 

• Institut de Spéologie ,Emil Racovita", Bucarest. 
.,.. Entreprise minière de Capcni, département de Covasna. 
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Quant à la place chronologique du complexe faunique de la couche 
III, nous rappelons qu 'au début il a été attribué au Pontien (M. Schlosser 
1899), ensuite au Levantin (1. Lorenthey 1895) ou au Dacien (E. Jekelius 
1932). Sous le nom de ,Barotien", M. Kretzoi l'a situé soit à la fin du 
Pliocène (1938), soit au début du Quaternaire (1954). E .Liteanu, N. Mi
haiHi et T. Bandrabur (1962) considèrent l'ensemble de Mammifères de 
Capeni plus récent que celui du type Roussillon, mais plus ancien que 
celui du Villafranchien et lui assignent un âge levantin supérieur (= As
tien supérieur) . 

Vu l'apparition des genres Equus et Bos s.l.) à Capeni et cc;mformé
ment aux recommandations du Congrès géologique International de Lon
dres (1948),nous avons attribué la faune de cette localité au Quaternaire, 
plus précisément à une première phase du Villafranchien inférieur (C. 
Radulesco et al. 1965; H. Alimen, C. Radulesco et P. Samson 1969). 

Dans l'ensemble, l'association de Capeni-Vîrghi� est cal'adérisée par 
la présence de deux Mastodontes, Zygolophodon borsoni (Hays) et Anancus 
arvernensis (Croizet et Jobert), ainsi que d'un grand Rhinocéros (Dicero
rhinus cf. leptorhinus (Cuvier). A part ces formes, il est important d'y 
signaler la présence d'un Equidé monodactyle (,Macrohippus sylvarum" 
Kretzoi) et d'un Boviné (Bison?). Bien que l'Eléphant manque encore, 
l'apparition de ces éléments modernes contribue à séparer nettement la 
faune de type Capeni-Vîrghi� de celle plus ancienne du Roussillon. 

D'une manière générale, il nous paraît possible de mettre en paralléle 
les localités fossilifères qui nous intéressent avec Villafranca d'Asti (loca
lité type du Villafranchien (J. Hürzeler 1967), Vialette, Hajnacka, le Csar
notanum de Hongrie, le complexe moldave de l'Union Soviétique. 

Au début du Quaternaire, dans la région septentrionale du Bassin de 
Baraolt, était installé un faciès marécageux, riche en végétation, qui a con
stitué un biotope favorable aux Mastodontes. Ce milieu explique encore la 
fréquence accrue, dans la couche III de lignite, des Castoridés, des Tapirs 
et Suidés, ainsi que le manque de certains groupes, comme les Camélidés 
et les Lagomorphes, qui sont, cependant, surtout les derniers, bien repré
sentés, durant le même intervalle, dans les zones de steppe du Sud de 
la Moldavie (faune équivalente de Malu�teni et Bere�ti) (1. Simionesco 
1930, 1932). 

Il s'ensuit que les différences de faciès ont mis un cachet puissant 
sur les associations fauniques correspondantes des deux zones fossilifères, 
bien que la distance qui sépare la Dépression de Bra1?0V du Sud de la 
Moldavie soit assez réduite. Nous devons souligner, toutefois, que deux 
tiers des éléments fauniques de Capeni, parmi lesquels le Cheval et le 
Boeuf (s.l.), se retrouvent dans l'association de Mâlu1?teni-Bere�ti, consta
tation qui affermit la concordance chronologique entre ces localités fossi
lifères. 

Après ces considérations d'ordre général, nous ferons quelques remar
ques sur la faune de Câpeni-Vîrghi1? en y ajoutant la description de cer
taines pièces fossiles. 
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Ord. Proboscidea 

Les deux Mastodontes, Z. borsoni et A. arvernensis, apparaissent aussi 
bien à Capeni qu'à Vîrghi!?, mais le dernier est plus fréquent. Nous men
tionnons d'ailleurs que Z. borsoni a été cité dans la faune de Câpeni par 
E. Jekelius à piene en 1932, dix ans aprés la description des premiers 
restes d' Anancus (G. Schlesinger 1922). 

Anancus arvernensis (Croizet et Jobert) 
(fig. 1, 2) 

Cette espèce est représentée, dans les pièces récemment découvertes 
à Vîrghi!?, par une M2 sin. et un fragment antérieur de Mz dext. Nous 

Fig. 1. Anancus arvernensis (CROIZET et JOBERT). 
M2 sin., surfaœ oœlusate (1/2) 

avons fait quelques observations concernant la molaire gauche. Sa couron
ne est bien conservée, mais les racines sont entièrement brisées. La dent, 

Fig. 2 Anancus arvemensis (CROIZET ct JOBERT). 
M2 sin., vue lctérale inter·nc {1/2) 

à peine entrée en fonction, est usée à sa partie antérieure ; comme le mon
tre a fig. 1, dans la première rangée de canides, l'émail est déjà annulaire, 
le centre de chaque anneau étant occupé par la dentine ; lans la deuxiè-
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me rangée, la dentine n'est pas encore mise en évidence. Les conides sui
trants ne sont pas entamés par l'usure. Le talonide postérieur est formé de 
deux conulides inégaux. La proversion interne est bien marquée. Les di
mensions de la molaire sont indiquées ci-dessous : 

longueur 

largeur (I) . 

largeur (II) 

largeur (IV) 
hauteur interne (IV) 

Ord. Perissodactyla 

143.5 mm 
60.0 

65.0 

71.5 

60.0 

A part le grand Rhinocéros dont nous allons nous occuper plus loin � 
les Perissodactyles comprennent un Tapir inséparable de Tapirus arver
nensis Croizet et Jobert, probablement un Hipparion (Hipparion maluste
nense Radulesco et Samson ?) et un Cheval monodactyle (,Macrohippus 
sylvarum"), assez robuste (M. Kretzoi 1954). 

Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier) 

(pl. I, II) 

Le nouveau matériel recueilli à Vîrghi� est constitué par quelques 
dents mandibulaires, plus ou moins endommagées, appartenant à un même 
spécimen. A côté de ces pièces, nous avons reconnu aussi deux fragments 
se rapportant à une dernière mola:ir:e supérieure gauche . 

Les restes de Rhinocéros, provenant de la couche de lignite, étant 
assez rares, nous avons figuré les dents inférieures les mieux conservées. 
Généralement, les formations cingulaires antérieures et postérieures sont 
bien développées. Les prémolaires, à la différence. de celles de D. etruscus 
(Falconer), plus tardif de la même région , ont la paroi externe dépourvue 
de cingulum. L'abrasion dentaire est modérée, le lobe distal de M3 étant 
encore peu entamé par l'usure. Le degré d'hypsodontie est relativement 
faible. 

Les dimensions des dents sont les suivantes : 

P2 P4 M2 M3 

longueur 32.3 42.0 49.5 50.5 mm 
largeur du prisme antérieur 18.7 29.4 35.0 33.0 

largeur du prisme postérieur 20.0 31.0 

En jugeant d'après leurs mensurations, les dents du Rhinocéros de 
Vîrghi� sont moins grandes que les pièces correspondantes d'Araci-Fîntîna 
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!Alanohe I. Dieerorhinus :of. leptorhi'nus (CUVIER). P2 sin. : i - surface ooclUJSaae,. 
2 - vue eX!teme, 3 - 'VIUJe ti1nterne. Pa dexrt. : 4 - !Surface occlusal�, 5 - !VUe ex

terne, 6 - vue i·niterne (1/t). 



Planche II. Dicerorhinus cf. leptorhinus (CUVIER) . .  M2 si.n. : 1 - 'SUirface ooclUisalte, 
2 - vue C'xternc, 3 - vue inrtern<e. Ma sin. : 4 - surface occlusa�e, 5 - vue exter

ne, G - vue ïnternL' (1/t). 



Fagului, mais plus fortes que celles de D. etruscus (C. Radulesco et al. 
1965). Dans l'ensemble, elles ont un cachet encore primitif, lequel, joint 
à leurs dimensions assez puissantes , les rattache au groupe des grands 
Rhinocéros (D. leptorhinus) du Pliocène . A la différence de ceux-ci, les 
exemplaires du début du Villafranchien, réunis pour le moment sous la 
dénomination de D. cf. leptorhinus, possèdent un septum nasal partiellè-:
ment ossifié, comme le prouvent les restes découverts à Vialette, Dusino, 
Hajnacka ct Araci-Fîntîna Fagului. 

Ord. Artiodactyla 

Les Artiodactyles représentent le groupe le plus riche en espèces et 
en nombre d'individus. Arrêtons-nous sur les nouvelles pièces provenant 
de Vîrghi�. 

Boviné indet. (Bison ?) 

Nous ne possédons qu'un fragment distal d'un humérus, très mal con

servé, dont l'articulation atteint 73.0 mm de largeur. D'après ses caractères 
morphologiques, cette pièce appartient à un Boviné et provisoirement 
nous serions tentés de la mettre en relation avec un fragment de métapode 
attribué par nous également à un Bison, dans un travail précédent (C. Ra� 
dulesco et al. 1965). 

Nous mentionnons que dans la faune du Villafranchien inférieur de 
Bere�ti apparaissent aussi bien un Boviné rapportable au genre Leptobos 
qu'un autre, beaucoup plus robuste, à hypsodontie marquée , rappelant le 
Bison. Jusqu'à la découverte de nouveaux documents, mieux conservés, ce 
qui est important à retenir c'est la présence, non seulement au Sud de 
la Moldavie, mais encore dans le Sud-Est de la Transylvanie, des Bovinés 
modernes soit qu'il s'agit de Leptobos ou d'un Bison archaïque. 

A côté de ce Boviné, nous avons signalé, sous le nom de Parabos sp., 
une grande Antilope documentée jusqu'à ce jour par deux métapodes et 
quelques dents inférieures. 

l\letacervocerus cf. pardinensis (Croizet et Jobert) 

(fig. 3) 

Le nouveau matériel consiste en une fourche supérieure d'un bois 
droit. Le fragment est constitué par deux branches inégales dont la plus 
longue, située en arrière, se dirige légèrement vers l'extérieur. Les dimen

sions de la pièce sont les suivantes : 

longueur de la branche principale . 
diamétre antéro-postérieur, à la base 
diamètre latéral, à la base 

2- ALUTA 

116.0 mm 
22.5 
21.5 
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longueur de la branche secondaire 
diamètre antéro-postérieur, à la base 
diamètre latéral, à la base 

60.0 
20.5 
18.0 

Le fragment qui nous intéresse se rapporte, semble-t-il, au Cervidé 
signalé par T. Konnos (1935) comme Rusa et ensuite par M. Mottl (1939) 

comme Cervus pardinensis. Le bois décrit par 
M. Mottl possède une première ramifie a ti on à 
une distance d ' environ 90 mm par rapport au 
bord inférieur de la rose ; le merrain est peu 
recourbé. Il s'agirait d'une bois à trois pointes. 

Fi.g. 3. Metacervocerus cf. pardinensis (CROIZET 
et JOBEERT). Fourche terminale de bois dext. ('/z). 

Vu le matériel restreint que nous connaissons à présent, il est diffi
cile d'arriver à une détermination spécifique sûre. Le Cerf du Villafran-· 
chien inférieur de la Dépression de Bra�ov appartient, vraisemblablement, 
au genre Metacervocerus Dietrich, 1938 (espèce type : Cervus pardinensis),. 
mais son identité avec M.pardinensis n'est pas encore démontrée. N'oubli
ons d'ailleurs que différentes espèces ,rusoïdes ", dont les bois sont encore 
très mal connus, ont été décrites de l'Union Soviétique (Cervus moldavicus 
Janovskaia) et de Pologne (C. warthae Czizewska). 

Nous rappelons que dans la faune de Capeni a été indiquée aussi la 
présence de Cenrus capreolus L. fossilis, d'après une mandibule dont les 
dimensions correspondent à .. celles. du Chevreuil actuel (A. Koch 1880). 
Une pièce similaire nous a permis récemment de reconnaître la persis
tance, dans la dentition de ce petit Cerf, des traces de pli palaeomeryx 
(C. Radulesco et al. 1965). C'est là une constatation qui nous empêche 
d'attribuer cette deuxième espèce de la faune de Cervidés de Capeni-Vîr
ghi$ au genre Capreolus et c'est pourquoi nous l'avons inscrite sur les 
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listes faunï'ques comme Cervus sp. en ajoutant, cependant, que sa taille 
est semblable à celle du Chevreuil (P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs 
1969). 

Enfin, M. Kretzoi (1954) mentionne comme membre de l'association 
de Capeni aussi Megaloceros sp., mais les restes, qui prouvent la présence 
du Cerf géant dans cette localité, n'ont jamais fait l'objet d 'une publica
tion. Nous avons supposé qu 'une identification de Megaloceros sp. avec 
Psekupsoceros de l'Est européen ne serait, toutefois, impossible (C. Radu
lesco et P. Samson 1967). 

Quant aux autres Artiodactyles, nous relevons la présence d'un petit 
Suidé trés proche de Sus minor Depéret et, peut-être, d'une forme plus 
grande rapportable à S.provincialis Gervais. 

Ord. Carnivora 

Les Carnivores sont représentés par plusieurs espèces parmi lesquelles 
Protarctos boeckhi (Schlosser) et Parailurus anglicus (Boyd Dawkins) sont 
les mieux connues. Bien que les restes qui les documentent soient très 
imparfaits et en nombre réduit, l'existence de certaines formes , comme 
le Lynx (probablement Lynx issiodorensis), un �achairodontidé, un Ca
nidé de taille ràduite (Canis sp.) , semble hors de doute. 

Parmi les pièces découvertes ce dernier temps , il y en a qui se rap
portent à P.anglicus et sur lesquelles il convient de nous arrêter. 

Parailurus anglicus (Boyd Dawkins) 

Nous avons eu à notre disposition les pièces suivantes : P4 dext. ct sin. 
fragmentaires, M2 dext. et sin. (coll. Musée de Sf. Gheorghe). 

Les dents énumérées proviennent d'un seul exemplaire. Leur abrasion 
étant minime, on peut reconnaître, malgré l'état fragmentaire, toutes les 
particularités de la forme fossile. Généralement, nos pièces correspondent 
très bien aux descriptions données par M. Schlosser (1899) et T. Kormes 
(1935) qui ont étudié un matériel beaucoup plus ample. 

Les mensurations des dents provenant de Vîrghi�, en comparaison des 
pièces similaires découvertes à Capeni, sont indiquées ci-dessous : 

Capeni Vîrghi� 
M. Schlosser 1899, T. Kormos 1935 

p4 1 M2 P' 1 M2 

longueur 11,0 10.9 10.0 9.1 8.8 9.5 9.6 

largeur 10.5 9.1* 13.5 11.0 10.6 10.6 

hauteur 7.5 7.0 5.5 4.2 5.4 7.0 5.2 5.2 

* Cette valeur paraît plus grande (10,2) en jugeant par la fig. 4, pl. I du travail 
de T.Kormos. 
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Ord. Rodentia 

Les Rongeurs sont représentés par des Spalacidés (Prospalax priscu� 
(Nehring) (T. Kormos 1937) et des Castoridés. Ces derniers comprennent 
une forme grande, assimilable à Castor praefiber Depéret (C. Radulesco 
et P. Samson 1967) ct une autre de taille petite dont la po�tion taxino 
mique est encore indéterminée. 

Une comparaison entre C.fiber et C.praefiber montre que celui-ci 
possède des incisives moins robustes et des molaires plus primitives par 
leur émail mince, l'hypsodontie moins prononcée et le développement plus 
marqué des racines. 

Dans la littérature paléontologipue sont mentionnés à Capeni encore 
des Primates, comme Dolichopithecus cf. arvernensis Depéret et Macaca, 
lesquels, étant probablement assez rares dans la région , n'ont pas été 
retrouvés dans les nouvelles récoltes. 

La faune de Vîrghi� comprend, clans la phase actuelle de nos recher
ches , neuf éléments, connus aussi dans la faune plus riche de Capeni. Ces 
espèces, communes aux deux localités, sont les suivantes : Zygolophodon 
borsoni, Anancus arvernensis, Dicerorhinus cf. leptorhinus, Tapirus ar
vernensis, Sus minor, Metacervocerus cf. pardinensis, Boviné indet. (Bi
son?), Parabos sp., Parailurus anglicus. 

Conclusions 

La première conclusion qui découle de notre analyse est la constata
tion que le complexe faunique de Capeni-Vîrghi� doit être situé , par la 
présence des Bovinés modernes et du Cheval, au début du Quaternaire, 
dans une phase où l'Eléphant manque encore . 

Il convient de retenir aussi - et ce sera notre deuxième conclusion 
- que dans le Nord du Bassin de Baraolt était développé, pendant le Vil
lafranchien inférieur, un biotope de forêt marécageuse, favorable surtout 
à certains groupes, comme les Mastodontes , les Tapirs, les Castoridés, ce 
qui donne, dans l'ensemble ,un cachet local accentué à l 'association de 
Mammifères de Capeni-Vîrghi� et expliqu e, à la fois, ses particularités 
comparativement aux faunes, de même âge, des régions avoisinantes . 

La dernière conclusion se rapporte aux similitudes frappantes qui 
rapprochent la faune de Capeni-Vîrghi� de celle de Malu�teni et Bere�ti 
en Moldavie du Sud et de Covrigi en Olténie, malgré les différences de 
faciès que nous avons déjà mises en évidence. Les gisements énumérés 
constituent un complexe nécéssitant encore des précisions paléontologi
ques, mais qui correspond à une véritable biozonc , homogène dans ses 
grandes lignes . 
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Rezumat 

Au torii dau o privire generala asupra faunei de la Capeni-Vîrghi� �i 
descriu o serie de resturi de mamifere descoperite recent în ultima din 
aceste localiHiti. Materialul provine din stratul principal (III) de lignit �i 
apartine urmatoarelor specii : Anancus arvernensis, Dicerorhinus cf. lep

torhinus, Bovin indet. (Bison ?), Metacervocerus cf. pardinensis �i Parai

lurus anglicus. 
In urma analizei speciilor de mamifere, autorii considera ca asociatia 

faunistica de la Capeni-Vîrghi� trebuie situata, datorita prezentei bovine

lor moderne (Bison ?) !?i cailar monodactili (,Macrohippus sylvarum"), la 

începutul Cuaternarului, într-o prima faza în care elefanti i  sint înca ab

senti. Se arata, de asemenea, ca în nordul Bazinului Baraolt a existat, în 
timpul Villafranchianului inferior, un facies mla�tinos de padure favora

bil mastodontilor, castoridelor , tapirilor, suidelor. Acest facies a imprimat 

faunei un caracter local accentuat �i unele particularitati în comparatie 

cu faunele de aceea�i vîrsta din regiunile învecinate (Malu�teni �i Bere!?ti 

in sudul Moldovei ) . Autorii releva integrarea asociatiei de tip Capeni

Vîrghi� în complexul faunistic mai larg care formcaza o veritabila biozona 

�i cuprinde atît sudul Moldovei cît �i vestul Olteniei (interfluviul Jiul

Motru) . 

KIVONAT 

Szerzok a Këpec-Vargyas kërnyéki negyedkori emlosfauna aH:alanos 
attekintése utan az ujabban itt el6került eml6smaradvanyok részletes le
irasat adjak . E maradvanyok a f6 (III) szénrétegb6l kerültek el6 s az 
alabbi fajokhoz tartoznak : Anancus arvernensis, Dicerorhinus cf. leptor
hinus, Bovin indet. (Bison ?), Metacervocerus cf. pardinensis és Parailurus 
anglicus. 

Az eml6smaradvanyok elemzése alapjan a szerz6k megallapitjak : a 
këpeci-vargyasi faunaëss.zlet , a modern tulkok (Bison) és egypataju (mo
nodactil) lovak (,Macrohippus sylvarum") jelenléte miatt, a Negyedkor 
kezdetéhez këthet6, ahhoz a kezdeti fazishoz, amelyben még az elefantok 
hianyoznak. Kimutathat6, hogy a Bar6ti medence északi részén , az als6 
villafrankaban, mocsaras-erd6s facies létezett, ez kedvezett a masztodo
noknak, h6doknak, tapiroknak, diszn6knak. E facies sajatosan nyomta ra 
bélyegét e vidék faunajara, hatarozott helyi jelleget këlcsënzëtt annak a 
mas, hasonl6 koru, kozeli (Malu�teni és Bere!?ti Dél-Moldvaban) üleclékek 
faunajahoz képest. Szerz6k kimutatjak : a këpeci-vargyasi faunaësszlet 
j6l beilleszthet6 abba a szélesebb faunakomplexumban, mely Moldva déli, 
Olténia nyugati (Zsil és Lotru f6ly6k këzti) részén val6sagos életëvet alkot. 
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NOTES 

Le matériel fossile se trou ve dans la collection de l'un d'entre nous (Z.K.) à l'ex
ception des pièces données au Musée de Sf. Gheorghe qui seront indiquées à leur 
place. 
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CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE DES FAUNES 
DE MAMMIFÈRES QUATERNAIRES DU BASSIN DE 

SF. GHEORGHE (DÉPRESSION DE BRASOV) 

PETRE SAMSON* et ALEXANDRU KOVAcsn 

La découverte de nouvelles pièces fossiles de Mammifères dans le 
Bassin de Sf. Gheorghe nous a permis, tout récemment, de dresser une 
stratigraphie assez fine des dépôts quaternaires de ce bassin (H. Alimen, 
C. Radulesco, P. Samson 1969; P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs 1969). 
C'est de l'étude paléontologique de ces pièces que le présent travail se 
propose de s'occuper, afin de préciser la morphologie des espèces qui nous 
ont facilité la dataton des sédiments de la région envisagée. 

Tout le matériel de Mammifères que nous allons décrire appartient, 
sauf indication contraire\ à la collection de paléontologie du Muséum de 
Sf. Gheorghe. 

ORD. PROBOSCIDEA 

Anancus arvernensis (Croizet et Jobert) 
Anancus arvernensis (Croizet et Jobert), C. Radulesco, P .Samson, N. Mihaila, AI. 

Kovacs, 1965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 144-145, planche I, fig. 2. 
Anancus arvernensis (Croizet et Jobert), P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 

1969, ,Aluta", 1, p. 194, tableau 1. 

Matériel : M3 dext. (P. 99) (fig. 1). 
Localité : NE de Ghidfalau, sables en bordure autour de la cote de 

620. 
Age géologique :Villafranchien inférieur, phase 1. 

La molaire, peu entamée par l'usure, est cassée dans sa partie antéro
interne. Mieux conservée, la partie distale de la dent comporte les deux 

* Institut de Spéologie ,Emil Racovita", Bucarest. 

** Muséum de Sf. Gheorghe. 
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dernières crêtes et le talon. La proversion interne est faiblement expri
mée, comme on le constate d'habitude sur les molaires supérieures 
d'Anancus. Les vallées, presque perpendiculaires sur la longueur de la 
dent, sont toutefois obstruées par des conules médians. 

A cause de l'état de conservation de la dent, nous ne pouvons mesurer 
que la largeur de la pénultième crête qui est de 80.0 mm. 

Fig. 1. Anancus arvernensis (CROIZET et JOBERT). Ms dext. {P. 99), vue occlusale 
(l/2). NE de Ghidf.alâu, V!illafranchien in.Jiérieur, phase I. 

Parelephas trogonthcrii (Pohlig) 

Matériel : M3 dext., fragment (P. 173) (fig. 2). 
Localité : Zoltan, partie inférieure des sables andésitiques. 
Age géologique : Mindel (supérieur ?). 

Malheureusement, la pièce étant très endommagée, aussi bien à la 
partie antérieure qu'à la partie postérieure, on ne peut apprécier ni le 
nombre des lames, ni toutes les dimensions principales, d'où le tableau, 
forcément incomplet, qui suit (mensurations en mm) : 
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formule laminaire 
longueur (partie conservée) 

largeur maxima 

hauteur 

épaisseur des lames 

épaisseur de l'émail . 

? 10112 ? 
N 165.0 

105.0 (VI) 
166.5 (IX)* 

11.0-12.5 
2.0- 2.5 

'1· très probablement, ce chiffre ne rcpréSIC"nte pas la hauteur maxima de k1 dent. 



frôquencc laminaire (DLI)""• 
indice laminaire (LLQ) 

6 .36 
15 .71  

Autant qu'on puisse e n  j uger d'après un nombre très restreint de 
pi èces, M3 de P.trogontherii du Mindel semble plus évoluée par rapport 

à la même dent du Cromérien de la Dépression de Bra�ov (C. Radulesco 

et al. 1 965) .  On doit retenir la moindre largeur de la dent, l'émail plus 

Fi g. 2. Parelephas trogontherii (,PQHL·IG) .  Ma dext. :(P. 173), vue ooolusale (2/3). 
Zoltan, Mindel (supévieu:r ? ) .  

plissé et  les lames plus minces, ce qui  détermine lèur fr:équence accrue. 
Cependant, il est prématuré de tirer des conclusions décisives sans dis
poser d'importantes séries comparables. 

Parelephas trogonthcrii (Pohlig) 
(forme évoluée) 

Parelepbas trogontherii (Pohlig) ,  forme évoluée, C. Radulesco, P. Samson, N. Mi· 
haila, Al. Kovacs, 1 965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 1 6 ,  p. 1 79�1 80, fig. 1 5, tableau 8. 

Parelephas trogontherii (Pohlig) , forme évoluée, P. Samson et C. Radu lesco, 1968, 
Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss. A. Geol. PaUiont. ,  1 3, 3 , p. 377. 

::·�· DLI = Dezimcter-I_)amellen-lrute�\'all et LLQ = Langen-Létmcllen-Quo
tient des auteurs allemands. 
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Parelep.has trogontberii (Pohlig} , forme évoluée, fl. Ali��te�t, c. RadllJe�co, P. 
Samson, 1969, Bull. Soc. géol. de France, C7) ,  X, p. 555. 

Parelephas trogontberii (Pohlig), forme évoluée, P. Samson, C. Radu.lesco, Al. Ko· 
v;ics, 1 969, ,Aluta", 1, p. 200, tableau 6. 

Matériel : arc mandibulaire avec M3 (P. 1 14) (fig. 3) .  

Localité : Sf .  Gheorghe - La Moara, partie supérieure des sables. 
andésitiques. 

Age géologique : Riss inférieur (Riss I). 

MJ droite de P. trogontheril, décrite dans un travail antérieur (C. Ra
dulesco et al. 1965), faisait partie d'un arc mandibulaire qui a été, entre 
temps , restauré. Vu l 'importance du matériel , nous reprenons, sommaire
ment, sa description en ajoutant de nouvelles observations, fournies par 
cette pièce , maintenant plus complète . 

Comme l'arc mandibulaire ne conserve que ses branches horizontales, 
les mensuration s effectuées sont les su ivantes : 

largeur maxima de Fare mandibulaire en avant de 
l'apophyse corono'fde 
largeur maxima du sillon symphysaire . 
longueur de la branche horizontale 

hauteur de la branche horizontale en avant de M3 

hauteur de la branche horizontale en avant de 
l'apophyse coronoYde 
angle de convergence des branches horizontales 

500.0 mm 
. ' 8 1 . 5 

4 6 7 . 0  
1 79 . 0  

1 7 6 . 0  
70 ° 

Les deux Ms ont le talonide antérieur et la première làme partielle
ment cassés ; la partie distale des dents était encore dans la mand ibule. 
L 'émail , modérément plissé , forme parfois une faible dilatation médiane, 
située sur la paroi postérieure des lames . 

Les données les plus importantes concernant les molaires sont sché
matisées ci-dessous (dimensions en mm) : 
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formule laminaire 

longueur maxima 

largeur maxima 

hauteur maxima 

longueur de la surface occlusale . 
épaisseur des lames . 
épaisseur de l'émail . 

indice longueur/largeur 

fréquence laminaire (DLI) 

indice laminaire (LLQ) . 

M3 clcxt.  Ma s i n .  

!_ 1 8  x ::.! 1 7  x 
3 0 0 . 0  3 0 0 . 0  

9 3 . 5  (VII) 94 .0  (VII)  
1 50 . 0  (XV) 1 5 5 . 0  (XV) 
2 2 0 . 0  (l-XV) 2 1 3 . 0  (I-XIV) 

7. 0-8 . 0  

3.2 0 
6.45 

1 5 . 5 0  

2.0 
3 . 1 9  

6.42 
1 5 . 7 8  



D'après la fréquence et l'indice laminaire!'\, le matériel que nous ve
nons de décrire semble appartenir à une forme évoluée de P. trogontherii 
et diffère sensiblement des molaires de la même espèce découvértes dans 

Fig. 3.  Parelephas trogontheTii (POHLIG),  forme évoluée. Arc mandibulaine avec 
M3 (P. 1 14), vue 1supérieure ( 1/6) . Sf. Gheorghe - La Moarâ, Ri�s �nférieur. 

les niveaux plus anciens (Cromérien) du Bassin de Baraolt (fréquence 
laminaire de 4 ,5  à 5, 7 et indice laminaire de 20.0 à 1 7 .4) (C. Radulesco et 
Al. Kovacs 1966,  1 968). 

Bien qu� les pièces ne soient pas strictement comparables, la forme 
du début du Riss semble plus proche de celle du Mindel supérieur, de la 
·même région, que nous avons décrite plus haut . 

1\lammuthus primigenius (Blumenbach) 
(forme archaïque) 

Mammuthus primigenius (Blumenbach) , forme archaïque, P. Samson et C. Radu� 
Iesco, 1 968, Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss. A. GeoL Palaont., 13 ,  3, p. 377. 

Mammuthus primigenius (Blumenbach) , forme archaïque, H. Alimen, C • .IRadulesco, 
P. Samson, 1 969, Bull. Soc. géol.  de France, ( 7 ) ,  X, p. 555. 

Mammuthus primigenius (Blumenbach) . forme archaïque, P. Samson, C. Radulesco, 
At. Kovacs, 1 969, ,Aluta", I, p. 200, tableau 6. 
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Matériel : 11? sin. (P. 1 24) (fig. 4). 
Localité : Sf. Gheorghe - Cariere Sud, partie supérieure des sables 

andésitiques. 
Age géologiqu e : Riss inférieur (Riss I) . 

La molaire a les racines et le talon distal cassés. A la partie anté
rieure, dû à l'usure, le talon et probablement une ou deux lames man
quent. Les lames sont relativement étroites, avec l 'émail plissé. 

Les caractéristiques et les dimensions (en mm) de M3 sont les sui-
vantes : 

formule laminaire 

longueur maxima 
largeur maxima 
haute ur maxima 
longueur de la surface ocdu sale . 
épaisseur des lames . 
épaisseur de l'émail . 
fréquence laminaire (DLl) 
indice laminaire (LLQ) 

x 1-2 2 2  !_ int. 
� 22 jf .. x .. -- - ext. 

2 8 8 . 0  
9 6 . 0  (V) 

1 73.0 (XIV) 
205 .0  (I-XIV) 
6 . 0  - 7.0 
1 .5 - 2 .0  

7 . 6 3  
1 3 . 09 

Fig. 4. Mammuthus primigenius .(BLUMENBACH) , fonme archaïque. M3 sin. ,(P. 124), 
<vue occlusale (1/z). Sf. GheorgJhe - Carierc SUJd, IRi!SiS -i�mférieur. 

Comme il ressort de ce tableau, la fréquence et l 'indice laminaires 
nous autorisent à attribuer ia pièce dentaire décrite à un Mammouth 
qu 'on peut qualifier d'archaïque. M .primigenius würmien de la même 
zone a des fréquences laminaires supérieures à 9 et indices laminaires 
inférieurs à 12 (C. Radulesco et al. 196 5) .  · 
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ORD. PERISSODACTYLA 

Coelodonta sp. 
Matériel : M2 sin. (P. 1 1 8) (fig. 5 A). 
Localité : · Ghidfalau I - Cariera, partie inférieure des sables andési

tiques. 
Matériel : P2 sin. (P. 138) ; tibia dext . ,  moitié proximale (P. 163). 
Localité <  Sf. Gheocghe - Cariere Sud, partie inférieure des sables 

andési tiques. 
Age géologique : Mindel (supérieur ?) .  

La deuxième molaire supéi.·ièure ne conserve que la couronne ; l'ecto
lophe est endommagé des deux côtés, mésial et . distal. Sur la surface occlu
sale, la crista est soudée au crochet, séparant une médi-fossette, caractère 
typique d'ailleurs pour le Rhinocéros laineux. On remarque, à la partie 
linguale, la proéminence du protocône, qui présente sur sa paroi antéro
interne un puissant pli d'émail, presque vertical. Mais, sur ce caractère, 
nous allons revenir quand nous nous occuperons du matériel dentaire plus 
riche de Coelodonta rissicn. 

P2,  assez incomplète, possède le même sillon sur la paroi mésio-lin
guale du protolophe. Le crochet est à peine esquissé et ne s 'unit pas à la 
crista, qui, bien développée au niveau de la surface d'abrasion, diminue 
sensiblement vers la base de la couronne. La post-fossette est très étendue 
en direction vestibulo-linguale, c c  qui donne un cachet un peu particulier 
à la dent . 

Le tibia est très mal conservé ; même la moitié proximale, la seule 
qui subsiste, a la tubérosité antérieure et partiellement la crête tibiale 
détruites. On . n 'a  pu mesurer que la largeur minima de la diaphyse qui 
est de 74 .0 mm, indiquant un individu assez robuste. 

Coelodonta cf. antiquitatis (Blumenbach) 

Coelo donta �mtiquitatis {Blum cnhach) ,  pars, C. Radu:esco� P. Sam s o n ,  l'·J. Mihaita, 
Al. Kovacs, 1 965, Eiszeitalter u. Geg<mvart, 16, p. 1 8 1 .  

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach} ,  P .  Samson et C .  Radulesco, 1 968, Ber. 
deutsch. Ges. g 0 o l. Wiss. A. Geol .  Palaont . ,  1 3 ,  3, p. 377. 

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) , H. Alimen , C. Rarlules.co, P. Samson,  1 969, 
Bu ll. Soc.  géol. de France,  ( 7 ) . X, p. 555. . 

Coelodonta aniiquifatis (Blumenbach} , P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 1 969, 
,Aluta",  I, p.  200, tableau 6. · 

Matériel : crâne fragmentaire aYcc P2-P4 sin . ,  P3-P4 et M2 dext (P. 
299) (fig. 6, 7). 

Localité : Ghidfalau II - Cariera, partie supérieure des sables an dé
sitiques . 

Matériel : M2 dext . (P. 44) ; M:� sin. (P. 45) . 
Localité : Sf. Gheorghe - Cariere Sud, partie supérieure des sables 

andesitiques . 

31 



Fig. 5. A. Coelodonta sp. M2 sin. (P. 1 18) ,  vue œclusale ( 1/t). Ghidfuliiu 1 - Oari·erâ, 
Mindel (supérieur ?). B. Coelodonta cf. antiquitatis (BLUMENBACH). M3 sin. (P. 

il12), vue occlusale ( 1/t) . Bodoc I - Briqueterie, Riss supérieur. 



Matériel : atlas (P. 298) (fig. 8) ; tibia dext . (P. 291 )  (fig. 9 A). 
Localité : Ghidfalau I - Cariera, partie supérieure des sables andé

sitiques. 
Age géologique : Riss inférieur (R.iss D. 

CRÂNE 

Le crâne, très fragmentaire, conserve encore les nasaux avec leur 
cloison ,le frontal, les pariétaux, la portion du maxillaire droit correspon
dant à M2, les temporaux avec leurs apophyses zygomatiques, ainsi que, 
sur la face postérieure, partiellement l 'occipital avec les condyles dont 
seulement le g auche est entier. La face inférieure est détériorée sauf dans 
la région sous-occipitale où l'on observe l 'apophyse basilaire et les apo
physes mastoïde s .  

L' animal devrait être assez jeune parce q u e  l e s  rugosités des zones 
d'insertion des c-ornes sont absentes, la cloison n'est pas soudée aux nasaux 
et les crêtes parietales sont faiblement développées . Dans le même sens 
plaide, également, le degré d' usure des j ug ales . 

Sur la face supérieure des nasaux, la bosse pour l'emplacement de 
la corne antérieure est à peine esquissée ; comme nous l 'avons mentionné, 
les rugosités manquent complètement (fig . 6 A). Sur la face inférieure, 
les nasaux sont parcourus par un sillon, à position médiane, qui corres
pond à une large dépression d ans la partie antérieure , à un simple sillon 
dans la partie postérieure de la face supérieure du septum nasal ; celui-ci, 
bien conservé dans sa moitié antérieure (fig . 6 B) , est assez épais (entre 
1 5 . 5  et 1 9 . 0  mm) et forme, à sa partie supérieure , deux ailes très larges 
qui moulent la face inférieure des n asaux. 

La zone pour l ' insertion de la corne frop.t�le est également à peine 
délimitée et n 'est  pas recouverte de rugosités . 

Les dimensions du fragment de cr{mc de Ghidfalau II sont indiquées 
ci-dessous : 

longueur basilaire , rhinion - basion) 
longueur des ouvertures nasales 
largeur maxima des nasaux 
épaisseur maxima des nas aux au niveau de la bosse 
largeur maxima du frontal à la partie antérieure 

des orbites 
largeur du frontal entre les apophyses postorbitaires 
largeur à la constriction postorbitaire . 
largeur minima au niveau des crêtes pariétales . 
largeur de la capsule céphalique entre les creux au milieu 

des temporaux 
largeur bizygomatique 

* d imensions doublées p ar symétr ie. 

3 - ALUTA 

713 .0  mm 
228 .0  
149 .0 
42 .0 

245 .0* 
223 .4* 
122 .0  
72.0 

143 .0 
336 .0*  
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largeur bimastoïdienne 
largeur bicondylienne 
hauteur du condyle sin. 
largeur du condyle sin. 
hauteur du trou occipital 
largeur du trou occipital 

280 .0  
1 60 .0 ''" 

8 9 . 0  
6 0 . 0  
74 .8 
5 3 . 5  

Bien que plusieurs dizaines d e  crânes d e  Rhinocéros à narines cloi
sonnées soient connus d'Europe et d'Asie, les données concernant leurs 
morphologie et dimensions s ont plutôt pauvres ; de plus, généralement, 
elles ne sont pas comparables .  C'est pourquoi les relations qu'on peut 
établir entre notre matériel et d'autres découvertes similaires seront for
cément limitées. 

Par rapport à Coelodonta du Sud de la Transy;lvanie, très pro
bablement d 'âge würmien, dont O. Phleps (1926)  a décrit plusieurs crânes, 
la forme du Riss semble différer par sa tête osseuse moins large dans 
l 'ensemble et surtout dans la région du museau qui est plus long et plus 
étroit. Il en est de même si nous nous référons aux crânes de Coulon en 
France (M.-F. Bonfay 1 96 1 )  ou de Starunia en Pologne (E. L. Niezabi
towsky 191 1) .  Les comparaisons avec la belle série décrite par M. Pavlov 
( 1 892)  restent infructueuses à cause du nombre bien restreint de données 
métriques indiquées par la paléontologiste russe. 

Les quelques caractères, concernant les proportions - dans la mesure 
où un crâne assez fragmentaire comme celui examiné plus haut pourrait 
les fournir - rapprochent cette pièce, du point de vue morphologique, 
des formes orientales aussi bien de Sjara-osso-gol (M. Boule et P. Teil
hard de Chardin 1 928)  que de Fulaerhtzi (T. P. Gordeev et U. N. Jernakov 
1 957) .  Malheureusement, on ne peut établir que des rapports bien super
ficiels, parce que les descriptions détaillées , absolument nécessaires, surtüut 
du riche matériel de l'Ordos, nous manquent. Pour le moment, il nous 
semble possible d 'accepter une plus grande similitude avec le Rhinocéros 
de Heilungchiang qui a les os des membres aussi trapus que Coelodonta 
européen - comme nos spécimens d'ailleurs,  ce que nous allons voir plus 
loin - et une différence sensible, malgré les affinités crâniennes, par rap
port au Rhinocéros laineux de Sjara-osso-gol dont les membres sont plus 
élancés . 

En tout cas, ces remarques restent conj ecturales , car toute extrapola
tion à grande distance s'avère risquée et on peut se demander si les par
ticularités de Coelodonta qui nous intéresse ne sont pas, jusqu'à la fin, 
propres à un stade rissien dans l'évolution du phylum en Europe. 

DENTITIO� 

La dentition appartenant au crâne est incomplète. La série p2_p!i 

gauche est la seule entière (fig. 7 A). P2 est partiellement brisée à sa partie 
linguale . La médi- et la post-fos>sette sont déjà fermées comme d'ailleurs 
la vallée principale par la réuni on de :t-"i'otolophe au métalophe , du côté 
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interne. La prémolaire suivant (P3) a le parastylc endommagé. La crista, 
trés développée n'est pas soudée au crochet. La post-fossette est isolée et 
la vallée interne vient justement de se fermer vers la partie linguale . 

Fig. 6. Coelodonta cf. antiquitatis <(:BLUMENBACH). Os nasaux (P. 299) : A. vue 
supérieure ; B .  vue le.•té.rale (1/3) . Glhidlfaliiu II - Cariera, Ri•s;s lin•fécieur. 

On remarque à l'angle antéro-interne de la dent un pli de l'émail, à 
position faiblement oblique, déterminé par une incision profonde dans la 
paroi de l'ectolophe.  Il faut préciser, dès maintenant, qu'il ne s'agit pas 
d'un cingulum, comme on pour-rait le croire d'après des dents très usées. 
P4 est à peine entamée par l'usure. Le crochet et la crista, comme dans 
P3, se touchent sans confluer. Le protocône avance visiblement vers la 
partie interne. Le pli mésio-lingual de l'émail est présent, mais faiblement 
exprimé , étant bordé par le cingulum antérieur , sans se confondre avec 
celui-ci. 
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c 
Fig. 7. Coeloclonta cf.  an tiquit a l is (BLUMENB ACH) . Dcn t i t \ ')n s t1per:curc (P. 299) l 
A. p2_p4 sin.  ; B. P3-P4 d<:! xt .  ; C. lW dcxt.  ( 1/ t ) .  Ghidfalau I f  - Cariera, Riss 

i u fé:·i ctlr. 



De la séri e dentaire droite ne sont conservées que P3-P4 et M!. Les 
prémolaires (fig.  7 B) sont presque identiques à celles du côté gauche, 
avec la différence que la crista est double dans P3• 

M2 est peu usée (fig. 7 C) ; la crista et le crochet, très puissants , 
restent séparés,  sans même se toucher. La paroi interne du protolophe 
a une constitution un peu particulière. On remarque,  à part l 'incision 
qui détermine le pli mésio-lingual de r émail, une autre, située également 
sur le protolophe , mais nettement sur sa face interne. Ces deux inci
sions sont réunies vers la base de la couronne par un cingulum modéré. 
Le cingulum mésial, visiblement indépendant du pli antérieur de 
l 'émail, le longe surtout dans sa partie apicale. Le protocône avance du 
côté interne comme dans P4• 

Les dimensions principales des dents de Coelodonta rissien sont 

indiquées ci-dessous : 
p2 p� p4 M2 

s in .  d ext. s i n .  dext. s i n .  dext. 
longueur 00 30.0 3 5 . 7  42.4 41.5 55.0 mm 

largeur antérieure 41.3  4 1 . 0  50. 1 50 .0 60.0 
largeur postérieure 31.5 3 9 . 5  39 . 1 4 7 . 0  4 7 . 5  5 5 .0 

longueur de la série P2-P4 sin. 103.0 mm 

Les caractères des jugales supérieures de Coelodonta rissien - pli 
de l'émail faiblement oblique, presque vertical , à l'angle antéro-interne 
et proéminence linguale du protolophe - le rapprochent de la forme 
du Mindel que nous avons décrite plus haut et semblent le séparer des 
Rhinocéros laineux würmiens (L. Apostol 1967 ,  P. Samson et W. Her
mann 1 968 et dents de la collection de l'Institut de Spéol,ogie) qui ne 
possèdent pas ces caractères ou les présentent très atténués . Toutefois, 
vu que nous n'avons pas disposé d 'un nombre suffisant de pièces, il est 
difficile de juger de la valeur et de la constance des traits morphologi

ques précédemment mentionnés, d'autant plus que, d'après K. D. Adam 
( 1 945) ,  il n'y aurait aucune différence essentielle entre les pièces de C. 
antiquitatis des ,.primigenius-trogontherii Schotter" de Steinheim et cel

les de la for.me würmienne. 

La dentition mandibulaire du Rhinocéros laineux est représentée, 
dans les dépôts du Riss inférieur du Bassin de Sf. Gheorghe, seulement 
par deux molaires incomplètes, de forte taille. 

M2 droite, ayant la paroi externe du lobe postéri eur brisée, est ca
iactéristique pour Coelodonta et ne présente rien de particulier. La der
nière molaire ne conserve que le lobe postérieur et la moitié distale du 
lobe antérieur. Il est à remarquer la présence d'un pli d 'émail sur toute 
la hauteur de la muraille externe de l 'hypolophide et de deux colonnet
tes qui ferment la v allée interne postérieure. 
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Fig. 8 .  Coelodonta cf. antiquitatis (BLUMENBACH). Atlas (P. 298) : A vue crâniale ; 
B. vue cauda�e (1h ) .  Giclfalau I - Cariera, Riss inférieur. 



Voici les quelques mensurations (en mm) effectuées sur ces pièces : 

M2 Ma 
longueur 48.8  mm 
largeur antérieure 34 .9 

largeur postérieure co 3 1 . 5  26 .2  

Sans pouvoir généraliser, il semble, d 'après le degré de soudure 
des deux lobes, que les dents inférieures, surtout MJ, de la forme rissien
ne, sont moins hypsodontes par rapport à celles de Coelodonta du Würm. 

ATLAS 

La vertèbre est dans un étant de conservation médiocre. Il lui man
que les ailes et la surface articulaire pour l'axis est endommagée du côté 
droit ; de même, l'apophyse distale de l'arc ventral este cassée à son 
bout (fig. 8) .  

Les dimensions de cette pièce sont les suivantes : 

largeur articulaire cr-âniale 
largeur articulaire caudale 
largeur minima entre les facettes articulaires 

crâniales , du côté ventral . 

hauteur de l'arc ventral à la partie antérieure 

hauteur de l 'arc ventral à la partie antérieure 
avec la crête pour le ligament odontoïdien 

hauteur de l'arc ventral à la partie postérieure 
au milieu de la surface odontoïdienne 

largeur du canal neural à la partie caudale 
hauteur du canal neural à la partie caudale 

co 165.0 mm 
co 155 .0 

33 .3 
1 1 .5 

20 .0 

18 .3  
78 .7  
85 .5 

Ce qu'on remarque , tout d'abord, à cet atlas , c'est l'élargissement de 
la surface articulaire pour l'apophyse odontoïde de l'axis et le grand dé
veloppement de la crête pour le ligament odontoïdien, ainsi que sa situa
tion vers la partie crâniale de l'arc ventral. Ces caractères séparent la 
pièce qui nous préoccupe d'un atlas de C.antiquitatis würmien décrit 
précédemmen t (P. Samson et W. Hermann 1968) ou la partie inférieure 
du canal vertébral, plus étroite, est divisée en deux régions presque éga
les par la crête pour la ligament odontoïdien qui se présente comme un 
simple repli osseux, peu accentué . En revanche, le développement trans
versal de la surface odontoïdienne rapproche l'atlas de Ghidfalau I d'une 
pièce similaire de Coelodsonta mindélien d'Araci - Cariera, dans le Bas
sin voisin de Baraolt (C. Radulesco et Al. Kovacs 1968) ; toutefois , il 
diffère de celui-ci par son arc ventral sensiblement plus mince et par la 
crête pour le ligament odontoïdien nettement plus exprimée, bien que 
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située, également, vers la partie crâniale de l'arc. Il faut souligner encore 
que la surface pour l'apophyse odontoïde continue, sur notre pièce, direc
tement la face supérieure de l 'apophyse caudale de l'arc ventral, comme 
dans l'atlas würmien et non pas comme dans celui du Mindel où il y a 
un dénivellement visible entre les deux surfaces . 

Il reste a signaler la forme en angle très ouvert en avant , avec les 
côtés rectilinéaires, du bord antérieur de l 'arc dorsal , comme on l'observe 
chez le Rhinocéros laineux würmien (P. Samson et W. Hermann 1 968) ; 
dans l 'atlas du Mindel le même bord est creusé, sur la ligne médiane, 
d'une gouttière profonde et large, lui donnant l ' aspect , approximative
ment, d ' un ,U". 

Nous ne saurions attribuer à ces caractères une valeur discrimina
tive entre les trois formes discutées ci-dessus, en l 'absence d'un matériel 
beaucoup plus riche qui puisse infirmer ou confirmer nos observations . 

TIBIA 

Le tibia est à peu près entier ; sur la face antéro-externe , la tubé
rosité et une partie du plateau articulaire correspondant sont cassées ; 
l'épine tibiale et la partie postéro-distale de l 'os sont un peu endomma
gées (fig. 9 A). 

Les mensurations principales sont les suivan tes : 
longueur 

largeur de l 'extrémité proximale 

largeur minima de la diaphyse 

largeur de l 'extrémité distale 

. ro 4 1 6 .0  mm 

1 4 4 . 5  

7 15 . 9  

1 1 9 .0 

Il est évident , les chiffres ci-dessus le montrent, que le tibia de 
Ghidfalau I a les dimensions transversales bien développées , ressem
blant,  par ses proportions , aux pièces déjà connues du Pléistocène supé
rieur d'Europe ou de Sibérie (1. D. Cerski 1 8 9 1 ,  E. Stromer v. Reichen
bach 1 8 9 9 ,  O. Phleps 1926, M.-F-Bonifay 1 9 6 1 ) ,  mais qu 'il les dépasse 
par sa longueur . En revanche, notre matériel est presque identique à un 
tibia découvert à Baneasa près de Bucarest (L. Apostol 1 9 6 7 ) .  

Comparativement aux spécimens du Nord de  la Chine, l e  tibia qui 
nous préoccupe est proportionnellement plus large atteignant toutefois , 
en longueur, les exemplaires de l'Ordos (M. Boule et P. Teilhard de 
Chardin 1 92 8 ,  M.-F. Bonifay 1961)  et aussi ceux , plus anciens comme âge 
géologique, de Nihowan (P. Teilhard de Chardin et J. Piveteau 1930).  
Les mêmes rapports sont à etablir avec le tibia de Coelodonta tologoi
jensis (E. 1. Beliajeva 1 966) de l'Eopléistocène supérieur (?)  (= Mindel) 
de Transbaïkalie de l'Ouest. 

Comme nous l'avons déj à souligné, quand nous nous sommes occupés 
du crâne, le Rhinocéros laineux rissien du Bassin de Sf. Gheorghe se 
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rapproche le plus du Coelodonta de Fulaerhtzi,  également dans le Nord 
de la Chine, qui a les os des membres -· le tibia en l 'occurence - bien 
que plus courts par rapport à notre forme rissienne, tout aussi développés 
transversalement. 

En guise de conclusion à nos remarques précedentes, nous ne ferons 
que renforcer l 'opinion de M.-F. Bonifay ( 1 96 1 )  selon laquelle le Rhino
cévos laineux n'est pas l'espèce si bien connue qu'on le pensait . Nous avons 
déjà souligné l'insuffisance des données sur la morphologie et les dimen
sions de Coelodonta. 

Il reste à discuter, brièvement, un autre problème, non moins essen
tiel, qui est la connaissance de la position stratigraphique exacte des restes 
fossiles . Nous ignorons assez souvent, aussi bien en Europe qu'en Asie, 
l'âge géologique précis surtout des pièces importantes de Rhinocéros 
laineux. C'est pourquoi il est impossible de décider lesquels des carac
tères que nous observons sont d û s  à la d iversification sur l'horizontale 
ou à celle sur la verticale. Il est certain que les deux processus sont im
pliqués dans ce phénomène que nous commençons à peine d'entrevoir C't 
nous devons accepter au moins deux phyla de Rhinocéros laineux. 

L'un , propre à l'Asie Centrale se earactérise par des spécimens de 
grande taille, avec le crâne assez étroit et les membres élancés . Ce phy
lum est représenté, dès l'extrême fin du Villafranchien ou plutôt du 
début du Pléistocène moyen (Günz), par Coelodonta tsuhsien Kretzoi, 
1 964 (= C.nihowanensis Kahlke, 1 9 6 9) de Nihowan (P. Teilhard de Cha:�·
din et J. Piveteau 1 930,  M. Kretzoi 1 964, H. D. Kahlke 1 969) et probable
ment de Lingyi (M. C. Chow et B. S. Chow 1 959)  qui semble appartenir 
à un niveau un peu plus ancien que celui de Sangkgan-�ho. A ces fovrnes 
succèdent C.tologoijensis Beliajeva, 1 966 du Mindel de la Transbaïkalie 
de l'Ouest (E. 1.  Beliajeva 1 9 66) et le Rhinocéros laineux de Sj ara-osso
gol, dont l'âge géologique, bien qu'il ne soit pas encore précisé, doit être, 
d'après l'association faunique, post-mindélien. 

L'autre phylum qui s'étend, plus au Nord, de la Sibérie Orientale 
jusqu'à l'Atlantique comprend des formes de taille modérée, ayant le 
crâne plus large et les membres trapus. C'est ce qu'on appelle d'habitude 
C.antiquitatis (Blumenbach). Mais, il n'est pas exclu que même dans ce 
phylum deux groupes soient mis en évidence . Nous n'avons pas l'inten
tion de nous attarder ici sur les détails. Mentionnons , toutefois, que le 
Rhinocéros laineux de Sibérie pourrait conserver , comme le suggére M. 
Kretzoi (1 964), le nom de C.lenensis (Pallas), la dénomination de C.anti
quitatis désignant seulement les représentants européens. 

Même dans ce dernier groupe, comme il ressort de nos descriptions 
précédentes concernant les Rhinocéros laineux mindéliens et rissien s, 
plusieurs formes pourraient être séparées, quand leur morphologie sera 
mieux étudiée. 

L'histoire de ce deuxième phylum commence en Europe, dans l'étape 
actuelle de nos connaissances, vers la fin du Mindel. On le signale de 
Bornhausen (0. Sickenberg 1 962 a), du niveau supérieur de Mosbach (M. 
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Fig. 8 A. Coe lodonta cf. antiquitatis (BLUMENBACH). Tibia dext. (P. 29 1 )  vue 
(c!Jntérieure . ( 1/a) . Ghi dfalàu I - Oaricrà, Riss in férieur.  B. cf. Dicerorhinus hemi
toechus (F ALCONBR). Tihi·a dext. (P.  197 ) ,  vue antéri e ure ( 1 /a). Bodoc I - Brique-

terie, Ri,ss moyen . 



Kretzoi 1 9 65), de Süssenborn (H. D. Kahlke 1 9 69) et aussi de Roumanie 
(C. Radulesco et Al. Kovâcs 1968  ; P. Samson et C. Radulesco 1 968 ; H. 
Alimen et al. 1 9 69 ; P. Samson, C. Radulesco et Al. Kovâcs 1 9 69) où récem
ment un nid fossilifère d'Araci - Cariera (Bassin de Baraolt) a livré 
un bon fragment de crâne et des os de membres (matériel encore inédit) ; 
le Rhinocéros laineux existe de même dans le niveau mindélien (supé
rieur ?) du Bassin de Sf. Gheorghe comme nous l 'avons montré au cours 
de ce travail. 

Après le Mindel, les restes de Coelodonta sont rencontrés , avec des 
fréquences variables, dans beaucoup de formations rissiennes et wür
miennes. Dans le Riss de Roumanie , il est connu aussi bien du Sud-Est 
de la Transylvanie (Bassin de Sf. Gheorghe) que de Dobrogea, près de la 
Mer Noire (grotte ,La Adam"). Pendant le Würm, le Rhinocéros laineux 
est assez commun dans les gisements abrités ou de plein air. 

En Sibérie Orientale. d'où B. S. Rusanov (1968)  a décrit récemment 
trois sous-espèces de C.antiquitatis, le phylum semble faire son appari
tion, de même, vers la fin du Mindel et se perpétue, comme en Europe, 
jusqu'au Würm. Les trois sous-espèces de B. S. Rusanov, sont, en ordre 
chronologique, C.antiquitatis pristinus, C.antiquitatis jacuticus et C.anti
quitatis humilis. Une comparaison avec les formes de l'Asie Centrale ou 
d'Europe est, pour le moment, assez difficile, vu que nous connaissons 
seulement les crânes de oes sous-espèces et par conséquent les propor
tions des os des membres, à part celles du radius et du cubitus de C.an
tiquitatis humilis qui semblent d'aileurs assez trapus, nous restent tota
lement inconnues. 

Le Rhinocéros laineux de Fulaerhtzi, dans le Nord-Est de la Chine, 
occupe une position particulière . Comme nous l'avons rappelé, plus haut, 
son crâne est assez étroit, mais les os de ses membres ont les extrémités 
relativement larges.  Représenterait-il, comme le pense E. A. Vangengeim 
( 1961 ) ,  un membre du groupe sibérien qui avance, probablement pendant 
le Würm, vers le Sud, ou ne serait-il qu'un rejeton tardif du phylum de 
l'Asie Centrale, vu ses caractères crâniens, l' élargis,sement de ses os longs 
n'étant alors qu'en rapport avec une dernière étape évolutive ? Nous ne 
saurions pas le décider. 

Coelodonta cf. antiquitatis (Blumenbach) 

Coelodonta antiquitatis {Blumenbach) , pars, C. Radulesco, P. Samson, M. Mihaila, 
Al. Kovacs, 1965, Eiszeitalter u. Gegenwart, 16, p. 181, fig. 16. 

Coelodonta antiquitatis {Blumenbach) , P. Samson et C. Radulesco, 1 968, Ber. 
deutsch.  Ges. geol.  Wiss. A. Geol. Palaont. , 13, 3, p. 337. 

Coelodonta antiquitatis {Blumenbach) , H. Alimen, C. Radulesco, P. Samson, 1969, 

Bull. Soc. géol. de France, ( 7 ) ,  X, p. 555. 
Ceolodonta antiquitatis (Blumenbach) , P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 1 969, 

,Aluta", I, p.  20 1 .  

Matériel : fragment postérieur d e  mandibule sin. avec M3 (P. 1 39) ; 
M3 sin.  (P. 1 1 2) (fig . 5 B). 
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Localité : Bodoc I - Briqueterie, cailloutis vers la partie supérieure 
des : forÎnations loessiques . 

Age géologique : Riss supérieur (Riss III) .  

Les deux molaires sont plus ou moins endommagées à leur partie an
térieure . La muraille externe du métalophide est plate, ayant dans ses 
parties antérieure et postérieure des piliers d'émail verticaux. Vers la 
région mésiale de la même muraille, on observe, à la base de la cou ron
ne ,une colonnette , faiblement développée dans P. 1 3 9,  très bien indivi
dualisée et proéminente dans P. 1 1 2  (fig.  5 B). 

La paroi externe de l 'hypolophide présente,  elle-aussi, vers sa partie 
distale, un pli vertical d 'émail, comme dans les  j ugales mandibulaires 
de Coelodonta du Riss inférieur, moins exprimé dans P. 1 3 9, plus marq ué 
dans P. 1 1 2 .  

Le niveau de soudure des deux lobes des M3 n 'atteint qu'une faible 
hauteur, ce qui peut être en rapport, nous l 'avons suggéré de même pour 
le Rhinocéros laineux du début du Riss , avec une moindre hypsodontie. 

Les dimensions (en mm) de ces dern ières molaire s  inférieures sont 
les suivantes : 

P. 1 3 9 P. 1 1 2 
longueur 4 8 . 0  4 8 . 0  
largeur antérieure 34.3 
largeur postérieure 2 6 . 5  27 .5  

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach), H. Alimen, C. Radulesco, P. Samson, 1 969, 
Bull. Soc. géol.  de France, ( 7 ) ,  X, p.  557. 

Coelodonta antiquitatis {Blumenbach) , P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 1 969, 
, .Aluta", 1 ,  p. 202, tableau 7. 

Matériel : scapulum dext . ,  fragment distal (P. 1 27) ; coxal sin. (col
lection de l 'Institut de Spéologie).  

Localité : Sf. G heorghe - Cariere Sud, dépôt de loes s  en dcss·us des 
blocs d'andésite du Riss supérieur. 

Age géologique : Würm inférieur. 

Les deux pièces sont recouvertes d'une cro ûte calcaire, parfois assez 
épaisse. Le scapulum est représenté seulement par sa partie inférieure 
avec la cavité articulaire . Les dimensions sont les suivantes : 

diamètre maximum de la cavité glénoïde 
diamètre minimum de la cavité glénoïde 

diamètre antéro-postérieur du col. 

8 1 .0 mm 

64.0 

1 1 6 .0  

Le coxal, incomplet, n e  conserve que l'acétabulum et les branches 
avoisinantes des trois os : ilium, ischium et pubis . Par sa crête sus-coty-



loïdicnne bi en développée ct par l'echancrure caudale de la cavité coty
laide plus large et moins profonde , l'iliaque qui nous intéresse est carac
téristique pour le Rhinocéros laineux. Les dimensions sont indiquées 
ci-dessous : 

diamètre antéro-postérieur de la cavité cotyloïde . 

diamètre transverse de la cavité cotyloïde 

diamètre transverse du col de l'ilium 

d iamètre transverse de la branche externe de l ' ischium 

cf. Dicerorhinus hemitoechus (Falconer) 

Matériel : tibia dext. (P. 1 9 7) (fig.  9 B).  

Localité : Bodoc I - Briqueterie. 

1 1 6 . 0  mm 
1 1 0 . 0 0  

4 9 . 0  

4 6 . 0  

Age géologique : Riss moyen (paléosol à la fin elu Riss moyen, Riss 
II-III) . 

Le tibia est très détérioré aux deux extrémités . On constate que la 
crête tibiale et le bord latéral dans sa moitié inférieure - ce dernier. 
autant qu'on puisse le voir,  étant conservé seulement dans sa partie su
périeure - sont assez tranchants . 

Il est bien diffi cile d'utiliser ces caractères morphologiques pour 
attribuer la pi èce de Bodoc I à l 'une ou l 'autre des trois espèces de 
Rhinocéros , plus ou moins contemporaines : Coelodonta antiquitatis, Di
cerorhinus kirchbergensis et D.hemitoechus. Toutefois ,  nous devons noter 
que le tibia du Rhinocéros laineux rissien, décrit plus haut, a la crête 
ass ez mousse ct le bord latéral moins tranchant .  Le s eul trait qui semble, 
d 'après H. Falconer ( 1 8 6 8) ,  propre au tibia de D.hemitoechus est une 
plus grande extension de la surface pour le péroné ; malheureusement, 
il n'est pas observable sur notre pi èce, qui es t endommag é 2  dans cette 
portion . 

Il n e  nous reste qu 'à tirer tout le parti possible des proportions de 
l 'os ,  en utilisant les seules dimensions , indiquées plus bas (en mm), que 
son é'tat de conservation nous a permis de mesurer. 

longueur interne maxima 
largeur minima de la diaphyse 

cf. D. 
hemitoechus 

Tibia dext . 
(P .  1 97 ) 

Bodoc I 
Riss moyen 

3 5 8 . 0  
5 8 . 4  

c .  cf. 
antiquitatis 
Tibia dext. 

<P. 29 1 )  
Ghidfalau 1 

Riss inférieur 

3 74 .0  
7 6 . 9  

Comme o n  n e  possède pas de données similaires concernant les deux 
tibias connus de D.hemitoechus, ceux d' Illford ct de Gibraltar (G. Busk 
1877 ) ,  nous avons été obligés , pour définir notre fossile, d'emprunter une 
voie détournée, en essayant d'établir les traits qui le séparent elu tibia 
de C.antiquitatis o u  de D.kirchbergensis. 

45 



En calculant l'indice de gracilité du tibia de Bodoc I, avec les deux 
dimensions ci-dessus mentionnées, on obtient une valeur de 16 . 3 1  (res
pectivement 20.56 pour Coelodonta de Ghidfalau 1). Bien que cette valeur 
soit plus elevée que celle du vrai indice de gracilité (largeur minima/ 
longueur totale . 1 00), elle n'atteint ni même la limite inférieure de varia
tion de cet indice chez le Rhinocéros laineux. Pour ce dernier, l'indice de 
gracilité (calculé avec la longueur totale) se situe, pour 9 tibias d'Europe 
et de Sibérie, entre 1 7.40 et 20 .60 ,  avec un maximum de  fréquence entre 
1 8  et 1 9 .  Il en résulte que le tibia qui nous intéresse est sensiblement 
plus gracile que son homologue de C.antiquitatis. S'il se rapproche, par 
ce même caractère, des spécimens de Coelodonta du Nord de la Chine 
et de l'Ouest de la Transbaïkalie, il en diffère, toutefois , par sa taille 
nettement plus réduite. 

Le tibia de Bodoc I paraît plus grêle aussi par rapport à celui de 
plaire de Heggen (J. J. A. Bernsen 1 927) .  

A la suite de ces comparaisons, si imparfaites qu'elles soient, nous 
ne pouvons attribuer le tibia du Riss moyen du Bassin de Sf. Gheorghe 
qu'à un Rhinocéros très proche, sinon identique à D.hemitoechus. 

Equus cf. mosbachensis v. Reichenau 

Equus sp. ,  pars, C. Radulesco, P. Samson, N. Mihaila, Al. Kovacs, 1965, Eiszeit
alt�r u. Gegenwart, 1 6, t· 1 8 1 - 1 82. 

Matériel : humérus sin . sans extrémité proximale (P. 300).  
Localité : Ghidfalau II - Cariera, partie inférieure des sables andé

sitiques. 
Matériel : radius dext. ,  moitié distale (P . 159) .  
Localité : Sf. Gheorghe - Cariere Sud, partie inférieure des s ables 

andésitiques. 
Matériel : canon antérieur dext. ,  fragment proximal (P. 302) ; canon 

postérieur dext. ,  fragment proximal (P. 1 1 7) .  
Localité : Ghidfalau I - Cariera, partie inférieure des sables andé

sitiques. 
Age géologique : Mindel (supérieur ?) . 

B 

A 
Fi1g. 10. A. Equus ex. gif. ,germanicus" NEHRI:NG. M3 dex.t. (P. 193), rvue ocduSlaJ.e 
( 1/1). Sf. Ghem,�he - Cari:er.e Sud, Riss dnflérieur. B. Equus steinheimensis rv. IR!EI
CHENAU. Mt dext. (P. :196), !VUe oœlusale .( 1/1) . Bodoc I - Briqueterie, H!iss su-

périeur. 
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L'humérus est typiquement caballin ; la fossette coronoïdienne, très 
profonde, est bien développée en sens longithldinal ; de même, la tubéro
sité bicipitale est très proéminente du côté externe. Voici quelques men
surations : 

largeur de l'extrémité distale . 
largeur de l'articulation distale 
largeur minima de la diaphyse 
largeur au niveau de la tubérosité bicipitale 

1 04 .0  mm 
CXl 8 8 . 0  

4 6 . 0  
84. 0  

Cette pièce ressemble beaucoup, en c e  qui concerne les proportions, 
à celle de Mosbach (W. v. Reichenau 1 9 1 5) et aussi à un humérus pro
venant des loess mindéliens d'Araci - Cariera (Bassin de B araolt) attri
bué par C. Radulesco et AI. Kovacs (1966) à la même espèce. 

Le radius , dont seulement la moitié distale s'est conservée, appar
tient à un individu de forte taille, comme il ressort des d imensions ci
dessous mentionnées : 

largeur de l'extrémité distale 
largeur de l'articulation distale 
largeur minima de la diaphyse 

90 .5 mm 
77 .0  
49 .0  

Bien que fragmentaires , les canons indiquent également que l'Equidé 
du Mindel elu Bassin de Sf. Gheorghe est très proche elu Cheval de Mas
bach. Ainsi, la largeur minima d� la diaphyse, la seule mensuration qu'on 
a pu effectuer, est de 44 .7  mm pour le canon antérieur et de 40.8 mm 
pour le canon postérieur. Il faut aj outer que cette dernière pièce est 
presque identique à un métatarsien III (longueur = 3 0 1 . 0  mm) décrit 
dans un travail antérieur (Equus sp. in C. Radulesco et al. 1965)  et pro
venant des mêmes dépôts qui ont été considérés alors comme d'âge ris
sien. Mais sur ce problème nous allons revenir à la fin de notre étude. 

Equus cf. steinheimensis v. Reichenau 

Equus cf. steinheimensis v. Reichenau ; H. Alimen, C. Radulesco, P. Samson, 
1969, Bull. Soc. géol. de France, (7 ) ,  X, p. 555. 

Equus cf. steinheimensis v. Reichenau ; P. Samson, C. Radulesco, AI. Kovacs, 
. 1969, ,Aluta", I, p. 200, tableau 6. 

Matériel : Canon antérieur sin. (P. 161). 
Localité : Ghidfalau I - Cariera, partie supérieure des sables andé

sitiques . 
Age géologique : Riss inférieur (Riss I). 

Le métacarpien III est relativement bien conservé ; il lui manque, 
toutefois, à la partie distale, le condyle interne et partiellement l'arête 
médiane ; ses dimensions sont les suivantes : 

longueur 

larguer de l'extrémité proximale 
ro 250.0 mm 

61.7 
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largeur au milieu de la diaphyse . 
largeur de l'extrémité distale aux tubercules 

sus-articulaires . 

42.0 

57 .4 

Bien qu'il  soit  difficile, pour le moment, d'attribuer avec certitude 
cet os canon à l'une ou l'autre des espèces d'Equidés, déj à connues dans 
le Bassin de Sf. Gheorghc, il nous semble possible de le rapprocher, vu 
sa taille et s a  gracilité , d' E.steinheimensis (0. Sickenberg 19 62 b), d 'au
tant plus que des dents typiques ont été trouvées, également dans le 
Riss inférieur, à Sîndominic (P. Samson et C. Radulesco 1 969) et même 
dans le Riss supérieur, à Bodoc I - Briqueterie (H. Alimen et al. 1 969) .  

Equus steinheimensis v .  Reichenau 

Equus steinheimensis v. Reichenau : P. Samson et C. Radulesco, 1 968, Ber. 
deutsch, Ges. geol. ·  Wiss. A. Geol. Palaont., 1 3, 3, p. 377. 

Equus steinheimensis v. Reichenau ; H. Alimen, C. Radulesco et P. Samso n, 1 969, 
Bull. Soc. géol .  de France, ( 7 ) , X, p. 555. 

Equus steinheimensis v. Reichenau ; P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs ,  1 969, 
,Aluta", I, p. 20 1 .  

Matériel : M 1  dext. (P . 1 96} (fig . 10  B).  
Localité : Bodoc I - Briqueterie, cailloutis v2rs la partie supérieure 

des formations loessiques . 
Age géologique : Riss supérieur (Riss III).  

La molaire se caractérise par ses proportions, la largeur étant très 
réduite. Le sinus interne, assez profond, prend la forme d'un ,V" , bien 
que le métaconide et le métastylide soient de type caballin. La paroi 
externe du protoconide est presque rectilinéaire, à l'exception de la par
tie inférieure de la couronne où elle devient convexe ; la paroi externe 
de l'hypoconide, à cause d'un sillon longitudinal, reste concave sur toute 
sa hauteur . Dans le sinus externe, qui est modérément allongé et atteint 
le niveau des flexides, on observe un pli caballinide. Les dimensions de 
la molaire sont réunies ci-dessous : 

longueur 
largeur 

26.0  mm 
1 4 . 8  

Mentionnons encore la grande s imilitude , presque l'identité, aussi 
bi,en dimensionnelle que morphologique, de la pièce décrite avec celle 
d'Equus steinheimensis d'Allemagne (W. v. Reichenau 1 9 1 5). 

Equus ex gr . ,germanicus" Nehl'ing 

Matériel : M3 dext. (P. 1 93) (fig. 1 0  A). 
Localité : Sf. Gheorghe - Cariere Sud, partie supérieure des sables 

andésitiques . 
Age géologique : Riss inférieur (Riss I). 

La dent, peu usée , n'a pas encore les racines constituées. Le proto
cône est divisé inégalement par un sillon longitudinal. Le pli caballin 

48 



est assez bien exprimé . Le parastyle cs� simple ; le mésostyle, aplati, est 
dédoublé seulement dans sa moi tié inférieure. L 'émail des fossettes est 
peu plissé. La paroi postérieure est constituée par le niétastyle , un large 
sillon superficiel et une faible colonnette, mieux individualisée dans sa 
partie inférieure, suivie d'un sillon étroit et profond, : ainsi que de l'hy-
postyle. 

· ·  

Les dimensions de cette molaire sont les sui vantes : 
long ueur 2 9 . 5  mm 
largeur 24 .7  
longueur d u  protocône 1 6 . 0  

Equus ex. gr. ,german icus" Nehring 
Equus germanicus Nehring ;  H. Alimen, C. Radulesco, P. Samson, 1 969, Bull. Soc.  

géol.  de France, ( 7 ) ,  X, p. 557. ' 
Equus germanicus Nehring ; P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 1 969, ,Aluta",  

1,  p.  202, tableau 7.  
Matériel : fragment de crâne avec P2-M3 sin. (P. 1 94) .  

Localité : Ghidfalau I - Cariera, dépôt de loess en dessus des blocs 
d'andésite du Riss supérieur. 

Matériel : deux tibias dext. ,  extrémités distales (P. 1 25 ,  P. 1 26) ; pha
lange Ill  antéri eure sin. (P . 1 2 8) .  

Localité : Sf.  Gheorghe - Cariere Sud, dépôt de loess en dessus des 
blocs d 'andésite elu Riss supérirur. 

Age géologique : Würm inférieur. 

Malheureusement, du crâne découvert à Ghidfalau ne se sont con
servées que les régions supérieure et latérale gauche, elles-mêmes assez 
incomplètes et déformées . C'est pourquo i la seule mensuration qu'on a 
pu effectuer se rapporte à la constriction postorbitaire qui atteint 89 .5  mm 
de largeur. 

Dans un état meilleur , le maxillaire supérieur gauche avec P2-M3 
a permis une séTie d'obscrYations concernant surtout la morphologie et 
les dimensions dentaires.  

Les dents sont moyennement usées . Les prémolaires se caractéri
sent par leurs para- ct mésostyle dédoublés , les concavités interstilaires 
réguli èrement arrondies , le protocônc volumineux à faible sillon lingual ; 
le pli caballin est bien marq ué , mais simple . La vallée interne , relative
ment éroHe, présente une expansion peu commune, atteignant la paroi 
distale de la marque antérieure, chez P� .  Le plissement de l 'émail est 
modéré. 

Les molaires possèdent le para- ct mésostyle s imples ; M2 a le mé
sostyle un peu aplati à son extrémité apicale ; la cavité interstilaire an
térieure est arrondie,  tandis  que celle du côté distal est légèrement an
guleuse.  Le sillon lingual d u  protocône manque ou et à peine indiqué . La 
vallée interne est é troi te du côté lingual, mais s 'élargit à son extrémité 
vestibulaire : le pli caballin est présent, bien que peu développé . Le 
plissement de l ' émail est plutôt faible. La paroi postérieure de M3 est 
formé e elu métast.vle ,un sillon anguleux assez superficiel et l 'hypostyle . 
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Les mensurations (en mm) des dents sont 
longueur P2-M3 (aux alvéoles) 
longueur P2-P4 (aux alvéoles) 
longueur M1-M3 (aux alvéoles) 

p2 p3 

indiquées ci-dessous : 

185 .0 
101 .0  

84.0 
p4 

longueur 39.5 3 1 . 2  30 .0 25 .5  26.0 28 .3 
largeur 25.5 28 .8  29.4 28 .0  26.4 23.0 
longueur du protocône 9 .5  1 3 .5 13 .7  13 .7  15 .5  15.7 
Il nous paraît possible d'attribuer les restes que nous venons de 

décrire à un Cheval proche du type ,germanicus", déjà connu dans le 
Würm de notre pays (M. Dumitresco, P. Samson, E. Terzea, C. Radulesco, 
M. Ghica 1963). Les dimensions, la conformation des styles, l'indice pro
toconique sont autant de caractères qui plaident en faveur d'un tel rap
prochement. Moins catégorique semble �tre le protocône qui, chez les 
molaires, est pratiquement dépourvu de sillon longitudinal. Vu que les 
oscillations de chaque troit morphologique, pris isolément, sont assez 
importantes dans la dentition des Equidés, nous n'avons pas accordé' à 
ce caractère une signification particulière, en ègard, en même temps, à 
la documentation encore imparfaite et réduite que nous possédons sur 
les Chevaux würmiens du B&.ssin de Sf. Gheorghe. 

Les deux fragments distaux de tibia et la troisième phalange anté
rieure découverts à Sf. Gheorghe - Cariere Sud, d'après leurs dimen
sions, indiquées plus loin rapprochent davantage le Cheval qui nous 
intéresse des Equidés de type ,germanicus" de notre pays . 

largeur de l'extrémité distale . 

largeur de 1 'articulation distale 

longueur de la face antérieure 
largeur maxima 
diamètre antéro-postérieur 
largeur articulaire 

ORD. ARTIODACTYLA 

Cervus sp. I 

Tibia dext. 
( P. 125) 

86.0 
69.3 

Tibia dext. 
( P. 1 26) 
80.0 mm 
67.5 

Phalaax III 
(P. 128) 

58.0 mm 
86.5 
5 1 .0 
52 .0  

Cervus spec. (cfr. Cervus Etuarianum Croiz. et  Job.) , F .  Toula, 19 1 1 ,  Abh. k.  k. 
geol. R. A., XX, 5, p. 42-43, planche IV, fig. 3 a-d ; 4 a-c ; 5 a, b. 

Cervus sp., C. Radulesco, P. Samson, N. Mihaila, AI. Kovacs, 1 965, Eiszeitalter 
u. Gegenwart, 16, p. 1 40. 

Cervus sp., P .Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 1969, ,.Aluta", 1, p. 195-196. 
tableau 2. 
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Matériel : bois dext. ,  fragment basilaire (collection du Laboratoire 
de Paléontologie,  Université de Cluj) .  

Localité : Ilieni, dépôt de lignite. 
Age géologique : Villafranchien inférieur, phase II. 

Le fragment comprend la rose et une petite portion, longue de 40 
mm, du merrain ; le pédicule osseux est brisé approximativement à 1 0  
m m  au-dessous de la rose. Cette dernière, oblique par rapport au  merrain, 
est assez bien développée et saillante, spécialement du côté antéro-ex
terne. Le merrain se dirige visiblement en arrière même dès son départ 
et son axe forme un angle large avec celui du pedicule osseux. Sa surface 
est parcourue par de nombreuses cannelures, plus ou moins accentuées . 
En section transversale, le merrain a un contour ovalaire rétréci du côté 
postérieur. Les dimensions de la pièce sont les suivantes : 

diamètre latéral du pédicule osseux 
diamètre antéro-postérieur du pédicule osseux 
diamètre latéral de la rose 
diamètre antéro-postérieur de la rose 
diamètre latéral du merrain, à la base 
diamètre antéro-posténeur du mer-rain, à la base 

30.0 mm 
33.0  
4 5 . 0  
4 8 . 2  
3 1 . 3 

35 .00 

Il  est bien difficile de se faire une idée précise sur les affinités de 
l'espèce représentée par le fragment de bois que nous venons de décrire. 
Nous rappelons que F. Toula ( 1911 )  a mentionné , aussi d'Ilieni, un Cer
vidé cfr. Cervus Etuarianum (sic !) documenté par deux pédicules osseux, 
mesurant chacun 33.2 mm de diamétre maximum et 64.0 mm de lon
gueur . En jugeant par les dimensions, il nous paraît possible de consi
dérer le matériel décrit par F. Toula comme appartenant à la même 
espèce que le fragment basilaire qui nous préoccupe. Cependant, les 
restes fossiles que nous connaissons de cette localité nous semblent trop 
insuffisants pour nous autoriser à affirmer la prés·ence de C.etueriarum 
dans cette région. 

Nos comparaisons avec les Cervidés villafranchiens aussi bien de 
Roumanie que des stations classiques d'Europe n'ont pas donné de résul
tats satisfaisants. Jusqu'à la découverte d'un matériel plus important, 
nous retenons la présence dans la faune d'Ilieni rl'un Cerf archaïque de 
tai1le moyenne. Il ne serait pas exclu d'avoir af;faire à un membœ du 
groupe, déj à mis en evidence dans la faune plus ancienne de Capeni
Vîrghi�? , que nous avons identifié, provisoirement , au genre Metacervo
cerus (P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovâcs 1969). 

Cervus sp. II 
Matériel : astragale sin. (collection du Laboratoire de Paléontologie, 

Université de Cluj ) .  

Localité : Ilieni, dépôt de lignit. 

Age géologique : Villafranchien inférieur, phase II. 
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L'os est un peu endommagé elu côté interne; La trochlée s u périeure 
possède la lèvre ex terne beaucoup plus épaisse comparativement à la 
lèvre interne.  Les mensurations de la pièce sont indiquées ci-dessous :  

long ueur externe 5 8 . 0  mm 
largeur sup�-rieurc . 3 5 . 7  
largeur inférie ure :-33 .0  

Du point d e  vue des dimension s,  l ' astrag ale d 'Il ieni nous paraît un 
peu trop grand pour le mettre en relation avec le bois décrit plus haut. 
Cette pièce s e mble montrer la présence , dans cette localité, d 'une espèce 
de taille plus robuste sans pouvoir préciser davantage.  

ORD. CARNIVORA 

Felis spclaea Goldfuss 
Felis spelaea Goldîus s ; P. Samson et Al. Kovacs, 1 967, Lt1 cr. I n s l .  de  Speol . 

.. �mil Racoviti\'', Vl, p. 21 1-220, 4 fig.  

Felis spel aea Go ldfuss ; H. Alimen, C.  Radulesco,  P. Samson, 1 969,  B u l l .  Soc. 
géol. de France, ( 7 ) , X ,  p. 557. 

Felis spela ea Goldîuss ; P. Samson, C. Radules co,  Al. . Kovacs,  1 969, . ,Aluta", 1, 
p .  202, tablea u 7. 

Matériel : membre antérieur sin . incomplet (P. 1 29) : humérus , partie 
interne de l 'extrémité distale ; radius fragmentaire (fig . 1 1  A) ; cubi tus, 
extrémité proximale (fig. 1 1  B) ; scapholunatum ; pyramidale : m agnum ; 
uncinatum (fig. 1 2  A)  : ne métacarpie n , fragment proximal : IVe méta
carpien , sans l'ex trémité' distale : ve métacarpien (fig .  12 B) ; Ière pha
lange du IIIe  ct du ve doigt (fi g .  1 2  C) . 

Localité : Sf. Gheorghc - Cariere Sud, dépôt de loess en dessus des 
blocs andésitiques du Riss supérie ur .  

Age géologi que : \Vürm inférieur. 

Les mensurations pri ncipales (en mm) des pièces plus significatives 
ct mieux conscr·-vées sont les suivan tes : 
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Radius 

largeur de l 'extrémité proximale 
largeur de la diaphyse 

largeur de l 'extrémité distale 
largeur de l 'articulation distale 
Cubitus 

5 0 . 0  
3 7 . 0  
7 3 . 0  
5 4 . 5  

diamètre antéro-postérieur sous la facette pour l e  radi us 62 .4  
diamètre transverse sous la facetie pollr le  radius 28 .0  

hauteu
_
r d e  l'articulation pour l 'humérus 6 0 . 7  

diamétre transverse de l'articulation pour l'huméru';> 4 8 . 0  



F,i,g. 1 1 .  Fe lis spelaea Goldfuss. A. Ra dius s.in ., fra gment distal (P. 129),  vue anté
rieure ; B. Cubitus si n . ,  fragment proximal (P.  129), vue antéro-internc ( 1h) .  sr. 

Gheorghe - Cariere Sud, Würm inférieur. 



Mtc. J I  Mtc. IV  Mtc. V 

longueur 1 0 5 . 0  

largeur proximale 2 8 . 7  2 8 . 0  3 1 .0 
largeur de l a  diaphyse 1 7 .5  1 6 .0 

largeur distale 2 3 . 7  

P h .  1 
dig.  I I I  

64 .0  

26 .0  

17 .3  

20 .0  

Ph. 1 
dig. v 

5 3 . 5  

2 3 . 6  
1 3 . 3  

1 8 . 0  

L e  mattlriel n e  s c  prêtant p as  a une étude morphologique détaillée, 
parce que trop fragmentaire, nous nous rapporterons, dans ce qui va 
suivre, seulement aux données métrique s .  

S i  o n  parcourt, même rapidement, les chiffres ci -dessus mentionnés, 
on se rend compte qu'il s 'agit d'un spécimen de F.spelaea de très forte 
taille, s c situant parmi les plus robustes connus .  

De la  même région, du Würm inférieur de Ghidfalàu I, localité qui 
se trouve à quelques kilomètres de Sf. G heorghe - Cariere Sud, nous 
avons décrit, il y a peu de temps (P. Samson ct Al. Kovàcs 1 9 67) ,  un 
crâne de F.spelaea de dimensions très réduites , ne dépassant même pas 
la taille moyenne des Lions actuels . 

Nous n'aurions pas insister sur ces problèmes si la grande variabilité 
morphologique ct dimensionnelle de F.spelaea n'avait pas déterminé cer
tains auteurs de supposer l'existence de plusieurs ,races locales" ; cel
)es-ci seraient caractérisées par la prédominance soit des traits ,léonins ", 
soit des traits , tigrins ' '  et encore par des différences de taille. 

Nous avons déj à analysé le manque de fondement de la première 
assertion qui se rapporte aux aspects morphologiques (P. Samson et Al. 
Kovacs 1 96 7 ) .  Nous soulignons maintenant l'inexactitude de la seconde 
qui envisage les variations de taille . La présence , dans une zone très 
restreinte, comme le Bassin de Sf. Gheorghe, des exemplaires qui se 
situent aux extrémités d'une échelle dimensionnelle bien étendue, d 'une 
part le crâne de Ghidfalau I ,  d' autre part le membre antérieur de Sf. 
Gheorghe - Cariere Sud, exclut toute possibilité de discussion sur la 
validité des sous-espèces . 

ORD. RODENTIA 

Hystrix cf. refossa Gervais 

Hystrix cf. refossa Gervais ; P. Samson, C. Radulesco, AI. Kovacs, 1969, ,Aluta", 
1, p. 145-1 47, tableau 2. 

Matériel : M1 ( ?) sin. (P. 1 40) (fig. 1 3) .  
Localité : Ilieni, dépôt d e  lignite.  
Age géologique : Villafranchien inférieur, phase II.  

La molaire , très usée, présente aussi bien le sinus lingual que les 
synclinaux vestibulaires fermés (fig.  1 3). La brachyodontie devait être 
relativement prononcée car, à la différence du Porc-épie actuel, les raci
nes sont complètes, les deux internes étant soudées. Il convient encore 
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F>i..g. 12.  Felis spelaea GOLDFUSS. A. Os .carpiens :Siin. (P. 129) : scapho-lunaire, py
ramidal, gr.and •OS, os croahu ; B. Métacarpiens sin. (P. 129) : [le, ertr.émité proxi
mal·e, IVe, -dépourvu d'extr.émité distaLe, Ve ; C. Jère l)halan,ge - sin. - (P. · -129) : - IIIe, -

IVe doigrt. Vue ootérieure ('/z). Sf. Giheorgihe - Cariere Sud, Wü�m i.nfèr.ieUJr. 



de remarquer ,sur la face occlusale , la persistance de la communication 
entre les synclinaux et le sinus interne, bien que le degré d'abrasion de 
la molaire soit assez avancé. 

Les dimensions de la pièce dentaire d'Ilieni sont les suivantes 
longueur 1 0 . 5  m m  
largeur 1 1 .2  

Le grande taille d e  l a  molaire sépare le Porc-épie qui nous intéresse 
des formes actuelles et le rapproche des espèces pliocènes ou villafran
chiennes . C'èst pourquoi nous le rapportons, non sans réserves et jus
qu'à la découverte d'un matériel plus concluant, à H.refossa. 

Marmota cf. bobac Müller 
Marmota sp., C. Radulesco, P. Samson, N. Mihaila, Al. Kovacs, 1965, Eiszeitalter 

u. Gegenwart, 1 6 ,  p .  1 82. 
Marmota cf. bobac Müller ; H .Alimen, C. Radulesco, P. Samson, 1 969, Bu ll. Soc. 

gé ol. de France,  (7), X, p. 557. 
Marmota ct.  bobac Müller ; P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs, 1 969, . ,Aluta", 

I, p. 202, tableau 7. 
' 

Les restes de l\1armottc proviennent des dépôts du \Vürm inférieur 
(loess en dessus des. blocs d'andésite du Riss supérieur) de Gbidfalau I -
Cariera et de Co�eni. Comme les nombreux crân es (fig .

. 
14 ) �  mandibules 

et os des. membres constituent un matériel 
trop riche pour que son étude puisse pren
dre place ici, nous nous bornerons à rele
ver se�lement les quelques caracteres 
morphologiques qui rapprochent les spéci
mens du Bassin de Sf: Gheoq�he du Bobac. 

� . . : ; . ·  . 
. '! " · . 

; · 
Fâ.g, ·1.3 . Hystrix cf. refÔss�:GER:V-.MS. M1 (? )  sin. 

. .. �P. l�G); vue occlusale (2/i ) . ,  Ji.lièirii, ViHafranc.hlicn 
··· · i:nfétieur, p.ha�C·:rit .. 

Dans l'ensemble ; les: crânes fossil�� possèdent . la conforrtj.ation propre 
à la Marmotte de. steppe. �ôus· me9}�onn ol).-Si ain,�i; parmi Jes tmits les 
plus significatrfs , · la · convergence vets l' a\Fant " des limites supérieures 
des os temporaux et l'étroitesse de l'espace qui sépare l'apophyse post
orbitaire de la capsule céphalique. Notons encore la convergence vers 
l'avant des bords supérieurs des orbit,�s, le passag� graduei du bord anté
rieur de l'apophyse postorbitaire ·daris celui  de l'orbite correspondante, 
le contour elliptique du trou occipital . En faveur du rapprochement entre 
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la Marmotte el u  Bassin de Sf.  C h corghc ct le Bob2.c actuel plaident éga
lement la morphologie des os n a saux qui s 'amincissent peu en arrière ct 
ont les bords, d ans certains cas,  d 'un parallélisme accentué, la constric
tion postorbitairc accusée, le  grand développement cie la crête sagittale 
et, enfin, la couleur j aunâtre des ir1cisives. 

Les prémolaires inférieures (P4) dont nous disposons possèdent, gé
néralement, les racines postérieures soudées sur pTesque toute leur hau
teur ; quelqu es exemplaires seu lement ont les extrémités des racines 
indépendan tes. 

Fig.  14 - Marrrwta cf.  bobac MÜLLER. A Crânc--(P. 121) ,  vue dorsale (1/1) . Ghidfalau 
! -Cariera, Würm irférieur. B. Crâne (P. 1 16), Vt\e dorsale (1/1) .  Sf. Gheorghe - Ca-

,. riere Sud, Würm inférieur. 
· 
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De cette succincte énumération des caractères principaux, il résulte 
que la Marmotte fossile s 'apparente de près au Bobac actuel et diffère 
sensiblement de la Marmotte alpine. Nous ne devons pas omettre , cepen
dant , de signaler une certaine fluctuation des traits morphologiques , sur 
nos pièces . Même dans les cas de variation extrême,  les caractères essen
tiels , comme la convergence vers l'avant des limites supérieures des os 
temporaux, restent touj ours de type Bobac. 

Il convient d'insister encore sur le fait que le matériel fossile de 
Marmotte du Bassin de Sf. Gheorghe s'oppose à l 'idée d'un type collec
tif, représenté par Marmota primigenia Kaup, qui serait la souche des 
formes actuelles de notre Continent. Comme l'ont montré H. G. Stehlin 
( 1 9 3 3 )  et ensuite H. Wehrli (1935)  par la révision de la pièce type, M.pri 
migenia possède les caractères de la Marmotte alpine et ne peut être 
considéré comme une espèce indépendante. 

L'existence de la Marmotte de steppe dàns le Bassin de Sf. Gheor
ghe durant le Würm ne reste pas une constatation isolée dans notre pays. 
Nous rappelons que plus à l'Est, en Moldavie, I. Simionesco (1930) a 
décrit de Ripiceni une série de mandibules rapportables, par la confor
mation de leur P 4, au Bobac. 

CONCLUSIONS 

Le matériel de Mammifères fossiles que nous venons de décrire nous 
a permis soit d 'ajouter, aux associations fauniques existantes , de nou
veaux éléments, soit de préciser la physionomie de certaines espèces peu 
documentées j usqu'à présent ; il nous a permis encore de définir, dans 
le Bassin de Sf. Gheorghe, un niveau du Mindel, probablement supé
rieur. C'est sur ce deuxième point que nous allons insister brièvement . 

Propres au Bassin de Sf. Gheor.gbe, les puÏISsantes formations, con
stituées par de sables et blocs andésitiques , étaient connues depuis long
temps . Elles occupent, de Tu�nad jusqu'à Co�eni , la zone axiale du bassin 
et recouvrent, par un contact ravinant, les sédiments de la première 
(Zoltan) ou de la deuxième (Sf. Gheorghe - Cariere Sud) phase du Vil
lafranchien inférieur. Au début de nos recherches, la plupart des restes 
de Mammifères provenaient seulement du sommet de ces formations, 
lem· partie inférieure ne livrant que de très rares débris, difficilement 
déterminables.  C'est pourquoi nous avons considéré l'ensemble des sédi
ments , d 'après la faune supérieure assez caractéristique, comme d'âge 
rissien (C. Radulesco et al. 1965) . Les études ultérieures ont montré 
l'existence, approximativement à mi-�hauteur des sables andésitiques, d'une 
zone d 'érosion intense (Ghidfalau I et II, Sf. Gheorghe - Cariere Sud) 
et même d'une discordance de sédimentation entre les parties inférieure 
et supérieure de ces formations (Zoltan) . A la suite de ces observations, 
nous avons suggéré que la partie inférieure pourrait appartenir au Min
del (P. Samson, C. Radulesco, Al. Kovacs 1969). La faune de Mammifères 
découverte depuis · lors vient confirmer notre supposition, comme il ressort 
d 'ailleurs de son examen, entrepris dans ce travail. 
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L'association de P.trogontherii évolué avec M.primigenius archaîque, 
ce dernier récemment mis en évidence, ne fait que rapprocher davantage 
la partie supérieure des formations sableuses andésitiques des ,primi
genius-trogontherii Schotter" de Steinheim (K. D. Adam 1954), datant, 
par conséquent, du Riss inférieur. 

Les sédiments du Riss inférieur sont recouverts vers la bordure cré
tacée, comme l'ont montré H. Alimen, C. Radulesco et P. Samson (1969), 
de dépôts de loess coupés, à Bodoc I - Briqueterie, de plusieurs niveaux 
de sols fossiles, ce qui a permis d'y reconnaître trois sections, chacune 
assez complexe,  rapportables aux diverses phases du Riss.  Ainsi, on a pu 
fixer l 'âge géologique exact de la faune de Bodoc, décrite dans un travail 
antérieur (C. Radulesco et al. 1965) ; reconnue alors comme rissienne sans 
aucune autre précision, elle appartient, ayant en vue les rapports strati
graphiques, au Riss supérieur (Riss III). A la même phase se rattache, 
également, le dernier niveau de gros blocs d'andésite, qui surmonte, 
dans la zone axiale, les sables du Riss inférieur et est, à son tour, recou
vert du loess du début du Würm. 

A la fin de ces conclusions, nous devons souligner la découverte d'un 
nouveau point fossilifére, celui de Ghidfalau II, situé sur le bord droit 
de l'OH, en face de la carrière de Ghidfa:lau, cetrte dernière connue dês 
le commencement de nos recherches (C. Radulesco et al. 1 965) ; elle sera 
désignée dor€navant comme Ghidfalâu I. Ajoutons que dans 1es deux lo
caHtés, l'exploitation entame les mêmes dépôts - sa:bles avec blocs andé
sitiques et loess - qui se sont déposés dès le Mindel (supérieur ?) jus
qu'au Würm. 

REZUMAT 

Se descriu resturi de mamifere fosile descoperite recent în diferite 
nivele ale Quaternarului din bazinul Sf. Gheorghe : 

Villafranohian inferior, 
faza I : Anancus arvernensis (Croizet et Jobert) 

V1llafrancien inferior, 
faza II : 

Mindel (superior ?) : 

Riss inferior : 

Riss mediu : 

Cervus sp. I (Metacervocerus ?) 
Cervus sp. II 
Hystrix cf. refossa Gervais 

Parelephas trogontherii (Pohlig) 
Coelodonta sp. 
Equus cf. mosbachensis v. Reichenau 

Parelephas trogontherii (Pohlig), evoluat 
Mammuthus primigenius (Blumenbach), arhatt 
Coelodonta cf. antiquitatis (Blumenbach) 
Equus cf. steinheimensis v. Reichenau 
Equus ex gr. ,germanicus" Nehring 

Dicerorhinus hemitoechus (Falconer) 
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Riss superior : 

Würm inferior : 

Coelodonta cf. antiquitatis (Blumenbach) 
Equus steinheimensis v.  Reichenau 
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 
Eq uus ex gr. ,germanicus" N ehring 
Felis spelaea Goldfuss 
Marmota cf. bobac Müller 

KIVONAT 

Szerz6k a Sepsiszentgyorgyi medence külünboz6 szintü ncgyedkori 
üledékeib61 ujabban el6kerü lt fosszilis emlé\smaradvanyokat irjak le, az 
alabbiak szcrint : 

Als6 Villafranka, I. fazis : 
Als6 ViHafranka, II .  fazis : 

Mindel (fels6 ?) : 

Als6 Riss : 
Fels6 Riss : 

Kèzépso Riss : 

Als6 Würm : 

Anancus arvernensis (Croizet et Jobert) 
Cervus sp. I (Metacervocerus ?) 
Cervus sp . II 
Hystrix cf. refossa Gervais 
Parelephas trogontherii (Pohlig) 
Coelodonta sp. 
Equus cf.  mosbachensis v.  Reichenau 
Parelephas trogontherii (Pohlig) evoluait 
Mammuthus primigenius (Blumenbach) 

archaikus 
Coelodonta cf. anliquitatis (Blumenbach) 
Equus cf. steinheimensis v. Reichenau 
Equus ex gr. ,germanicus" Nehring 
Dicerorhinus hemitoechus (Falconer) 
Coelodonta cf. antiquitatis (Blumenbach) 
Equus steinheimensis v.  Reichenau 
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 
Equus ex gr. ,germanicus" Nehring 
Fens spelaea Goldfuss 
Marmota cf. bobac Müller 
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA MACROMICETELOR 
DIN BAZINUL SF. GHEORGHE ŞI îMPREJURIMI 

KALMAN LASZLO 

In această lucrare aş dori să dau seamă de rezultatele cercetărilor 
mele micologice efectuate în anii 1960-1969 în împrejurimile oraşului 
Sf. Gheorghe şi anume în Munţii Baraoltului la nord pînă la tinovul Lucs, 
în Munţii Bodocului inclusiv împrejurimea Băilor Tuşnad ; la răsărit în 
jurul oraşului Covasna. S-a cuprins şi o parte a materialului micologic" 
pe care am recoltat-o împreună cu D-na M. Babos (în text semnalată 
B. şi L.), micolog al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Budapesta, în luna 
august 1964 cu ocazia excursiilor făcute la Băile Şugaş şi Tuşnad. Ţin 
să-uni exprim mulţumirea mea călduroasă ei cît şi D-lui Bohus Gâbor 
dr. pentru concursul dat la determinarea unor specii critice şi la revizui
rea unei părţi a materialului recoltat. 

Din punct de vedere sistematic, macromicetele nu constituie o grupă 
delimitată a ciupercilor, totuşi tratarea lor separată de ciupercile micro
scopice este în general acceptată din punct de vedere practic. 

Studiul macromicetelor are o importanţă deosebită din următoarele 
considerente valabile şi pentru regiunea noastră. 

1. Din macromicete fac parte o serie de ciuperci care avînd un con
ţinut mare de albumine şi gust aromat, se folosesc ca alimente. Acestea 
au mare importanţă nu numai din punctul de vedere al consumului in
tern, ci şi prin exportarea lor în străinătate contribuie la mărirea fondu
lui de devize al statului. In regiunea noastră actualmente se colectează 
două feluri de ciuperci : hribii (Boletus edulis şi Boletus aereus) şi găl
biorii (Cantharellus cibarius). Anul trecut, centrele de colectare din Vîl
cele şi Bicsad au colectat 80.000 kg hribi plătind cea 8 lei pentru 1 kg 
şi astfel colectorii şi-au realizat un venit considerabil. După părerea mea, 
prin căutarea pieţelor în străinătate s-ar putea exporta şi alte ciuperci 
în forma de conzerve sau în stare uscată şi anume : 

- zbîrciogul (Morchelle conica şi elata), care în mare cantitate creşte 
in luna mai în pădurile de foioase din Băile Malnaş, Bicsad, Micfălău ; 
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- Rîşcovul (Lactarius deliciosus) o ciupercă de toamnă a pădurilor 
de brad şi molid, din care s-ar putea face conzerve pentru murătură ; 

- păstrăvul de fag (Pleurotus ostreatus) crescînd toamna pe trunchii 
de fag, din care la fel se prepară murături. In ultimul timp în Ungaria 
se ocupă şi de cultivarea lui artificială şi pentru export ; 

- diferitele specii ale ciupercii de bălegar (Agaricus campestris, 
arvensis, silvaiicus etc.). 

Pentru consumul intern se mai servesc şi alte ciuperci, ca : 

- buretele iute (Lactarius piperatus), care se prăjeşte cu slănină şi 
brînză, dar se face elin el şi murătură : 

- diferitele feluri din genul Russula ca oiţele (Russula virescens), 
pîinişoara (Russula cyanescens) ; 

bureţii de rouă (Marasmius oreades) ; 
- creasta cocoşului (Ramaria flava) ; 
- buretele de mai ((Calocybc gambosa) etc. 
Este interesant că populaţ'a nu prea c unoaşte şi nu consumă ghebele 

(Armillariella mellea) care, de exemplu , la piaţa Braşovului se vinde 
toamna în cantităţi mari. 

Se consumă numai de unii ciupercile gustoase : buretele şerpesc, 
buretele roşu brobonat (Amanita rubescens , Tricholoma nuda). 

Bine· înţeles numărul ciupercilor comestibile în regiunea noastră este 
c:u mult mai mare decît cele arătate mai sus, dar acestea nu sînt cunoscute 
de populaţie . 

2. De macromiccte aparţin numeroase ciuperci, care provoacă into
xicaţii grave, uneori mortale . Şi în regiunea oraşului Sf. Gheorghe se 
întîmplă în fiecare an cazuri de intoxicaţii de ciuperci. Dintre ciupercile 
otrăvitoare cea mai periculoasă este buretele viperci (Amanita phalloi
des), care creşte în special în pădurile de gorun. Consumul acestei ciu
p.::rci, chiar şi într-o cantitate mică, poate să provoace intoxicaţie mortală. 
(Procentul c!e mortalitate este cea 500/0). Este regretabil că la noi nu prea 
este cunoscut tratamentul descoperit ele meclicul-micolog ceh dr. J. Ku
bicka (B.14). Buretele pantcrci (Amanita pantherina), care este răspîndită 
şi la noi, la fel poate provoca intoxicaţii, deşi cazuri mortale au fost sem

nalate numai la bolnavi de inimă şi ficat. Anul tn'!cut a fost un caz 

mortal în comuna Dobîrlău, unde o femeie bolnavă de inimă în vîrstă 
de 69 de ani a murit cu 3 ore după consumul acestei ciuperci . La Sf. 
Gheorghe o întreagă familie a fost internată la spital în timpul nopţii 
pentru consumul acestei ciuperci. Intoxicaţii grave, chiar şi mortale, pot 
fi provocate şi de unele specii ale genului Inocybe, care sînt frecvente şi 
la noi, dar pot fi recunoscute uşor de pălăriile lor conice cu . margini 
sfîşiate şi de lamclc brune. In luna trecută din coşul unei familie care au 

colectat ciuperci în pădure, am scos o cantitate considcn.bilă din aceasUi 
cipercă. Tot de ciupercile· otrăvitoare mai aparţine ciuperca numită Gyro
mitra esculenta, care creşte primăyara . Deşi prin opărire otrava ci se 
descompune, totuşi consumul ci nu este recomandabilă. In pădurile de 
foioase în unii ani favorabili apare în cercuri mari o altă ciupercă otră-



vitoare : Rhodophyllus sinuatus. Alte ciuperci otrăvitoare din regiunea 
noastră : Russula emetica în păduri umede şi în tinoave , Tricholoma 
pardinum în păduri de brad şi molid, Clytocybe cordata care creşte pe 
pajişte. Chiar şi între ciupercile de bălegar se găseşte o specie otrăvitoa
re : Agaricus xanthodermus care are miros de carbol şi provoacă vărsare. 
Accentuez că, nu există nici un procedeu de a stabili dacă o ciupercă 
este otrăvitoare sau nu. Trebuie să le cunoaştem ! 

3. Macromicetele nu sînt indiferente nici pentru silvicultură. Un 
număr considerabil din ele cresc pe arbori ca paraziţi, distrugînd mate
rialul lemnos, provocînd economiei naţionale mari pagube. Dintre aceste 
cele mai cunoscute sînt diferitele feluri ale ieştii (Fomes fomentarius, 
applanatus , m arginatus, igniarius,  Coriolus versicolor , Polyporus squa
mosus etc.), dar s e  găsesc astfel de bureţi şi dintre Agaricales ca ghebele 
(Armillariclla mellea) şi păstrăvul de fag (Pleurotus ostreatus) care de 
altfel sînt comestibile. Deosebit de mari sînt pagubele provocate de Me
rulius lacrymans, care ataca şi materialul lemnos al clădirilor. Dacă nu 

se observă la timp, prezenţa acestei ciuperci trebuie schimbată întreaga 
lemnăria a caselor. 

ln acelaşi timp ciupercile aşa-numite micorizante ale pădurilor, care· 

stau în relaţii de simbioză cu rădăcinile arborilor, contribuie la bună 
dezvoltare a vegetaţici forestiere, de aceea după silvicultura modernă , 
la împădurirea arborilor micotrofi se altoieşte solul cu miceliul ciuper
cilor micorizante, luat din sol sau produs în laboratoare. Luînd în consi
derare că din aceste ciuperci micorizante fac parte şi ciuperci comestibile 
ca hribii , rusule şi lactarii, astfel acest procedeu este avantajos şi din 
două motive . 

După cum rezultă din cele de mai sus, macromicetele au mare impor
tanţă pentru economia naţională. Totuşi ramura botanicii, care se ocupă 
de ciuperci - micologia - în trecut a fost destul de mult neglijată . A
ceastă constatare este valabilă nu numai pe plan local, ci şi în general. 
De exemplu, după constatarea lui Gh. Silaghi (B.20), în regiunea Cluj, 
unde au activat atît botanişti renumiţi, pînă în anul 1955, numai 90 
de feluri macromicete au fost publicate, deşi numărul macromicetelor 
din Europa centrală este peste 3000. 

Această situaţie se datoreşte faptului că prepararea ciupercilor pentru 
scopuri ştiinţifice nu este uşoară, necesită mult timp şi răbdare, în taxo
nomia macromicetelor pînă la ultimul timp a existat o situaţie hsotică, 
au fost specii, care au avut o serie de denumiri de diferiţi autori şi lite
ratura respectivă este greu accesibilă. 

Privind situaţia cercetărilor în regiunea noastră, Gustav Moesz în 
lucrarea apărută în Cartea comemorativă a muzeului Sf. Gheorghe dih 
1929 (B.16) a constatat că pc acest teritoriu nu au fost cercetate sistema
tic plantele criptogame şi astfel nici ciupercile. Pînă la apariţia acestei 
lucrări au fost comunicate numai 35 de specii, şi anume : 

- Julius Rămer (B.18) în anul 1884 comunică din jurul comunei 
Zăbala 7 ciuperci comcstibile; 
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- I. Istvanffi în lucrările apărute în 1895 (B.12) şi 1899 (B.l3) pu
blică - în parte în baza informaţiilor primite de medicul din Sf. Gheor
ghe, dr. Barabas- încă 10 ciuperci; 

- L. Holl6s, în anul 1904 (B.12) publică 8 gasteromicete şi în anul 
1912 (B.13) ,Choiromyces meandriformis din Ojdula şi Etfalău; 

- G. Moesz în lucrarea citată (B.16) mai comunică din Mestecănişul 
de la Reci 9 macromicete. 

Alte comunicări micologice mai noi : 

- G. Bohus (B.5) în 1944 publică 9 specii Boletus ; 
- I. Banhegyi (B.1) în 1942 publică 11 discomicete ; 
- M. Csurăs Kaptalan-Csurăs în comunicarea apărută în Revista 

Pădurilor în 1956, 19 specii din Pucioasa Sîntimbru. 
Astfel pînă la începerea cercetărilor mele au fost publicate din re

giunea noastră 65 macromicete. 

Materialul meu de macromicete a fost colectată cu ocazia excursii
lor mele efectuate în anii 1960-1969, la unele luînd parte şi D-na M. 
Babos. O parte a maerialului colectat şi determinat a fost deja publicată 
în anul 1968 (B.3 şi 19), şi anume 25 specii şi 1 varietate, dintre 7 specii 
şi 1 varietate noi pentru ţara noastră. A fost cercetată de noi microflora 
în pădurile de fag şi gorun în jurul Sf. Gheorghe-Şugaş, Tuşnad, Băile 
Malnaş, pădurile de răşinoase în jurul Tuşnad, Covasna, Pucioasa din 
Sîntimbru, tinoavele Mohoş şi Lucs, precum şi livezile şi pajiştele. S-au 
făcut şi cercetări cenologice, însă mai sînt necesare multe cercetări pînă 
cînd vom cunoaşte toată micoflora a reguinii noastre şi se poate face o 

lucrare de sinteză. In tot cazul cele 154 specii ,' pe care le am identificat, 
ne duc mai aproape la cunoaşterea macromicctelor din regiunea noastră. 

Materialul documentar, preparat după metoda Herpell, se găseşte 
în herbarul autorului şi în aprte în Herbarul Muzeului de Ştiinţe natu
rale din Budapesta. 

MACROMICETE NOI PENTRU IMPREJURIMILE ORAŞULUI 
SF. GHEORGHE 

(Munţii Baraolt, Harghita sudică, Munţii Bodoc 
şi complexul Sf. Ana-Mohoş) 

Ascomycetes 

1. Leptopodia elastica (Bull.) Boud. - Pucioasa Sîntimbrului 24.VIII. 
1969 piceetum. 

2. Acetabula sulcata (Pers.) Fuck - Lacul Sf. Ana, 27.V.l968, fagetum. 
3. Peziza aurantia Prs. - la marginea tinovului Lucs, 24.VIII.1969, pe 

păşuni. 

4. Urnula craterium (Schw.) Fr. - Băile Malnaş pe dealul Şomoş. 
8.V.l967. 
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5. Morchella conica Pers. - Băile Malnaş pe dealul Şomoş 8 .V.1963 , 
sub plopi . 

6. Morchella esculenta Pers ex Fr. - Băile Malnaş pe dealul Şomoş, 
22.IV.1968, sub plopi. 

7. Morchella elata Fr. - Băile Malnaş dealul Şomoş, 15 .V. l964, Mic
falău 12.V.1965, Băile Şugaş 8.V.1962, sub plopi. 

8. Verpa bohemica Krbh. - Băile Malnaş 15 .V.1964 , sub plopi. 
9. Xylaria polymorpha (Pers.) ex Merat Dumortier - Intorsura Bu

zăului 13.XI.1963. 

Basidiomycetes 
Aphyllophorales 
Fam. Hydnaceae 

10. Hydnum repandum Fr. ex L. - Cioamad 16.VIII.l964 B. & L., ciu
perca frecventă pe tot teritoriul. 

11. Hydnum imbricatum Fr. - Pucioasa Sîntimbrului 22.VIII.1969, 
piceetum. 

12. Dryodon cirrhatum (Pers.) Quel - Sf. Gheorghc-Simeria 24.VI.1969, 
pe trunchiu Alnus glutinosa. 

Fam. Clavariaceae 

13. Ramaria abietina (Pers.) Quel Băile Tuşnad 28.VIII.1957, pi-
ceetum. 

14. Ramaria afflata (Lagg.) B. & G. Ciomadul Mare 16.VIII.l964, pe 
crengi putr. de molid. B. & L. 

15. Ramari,a fennica (Karst.) Rick - Sf. Gheorghe dealul Grgo 7.VIII. 
1964, Luzulo fagetum B. & L. 

16. Ramaria formosa (Pers. ex Fr.) Quel - Băile Şugaş 7.VIII.l964, 
Luzulo quercetum B. & L. 

17. Clavaria ligula Schaeff. ex Fr. - Pucioasa Sîntimbrului 25.VIII.1969, 
piceetum . 

18. Clavulina amethystina (Fr.) Donk - Pucioasa Sîntimbrului 25.VIII. 
1969, piceetum . 

Fam. Polyporaceae 

20. Pycnoporus cinnabarinus Jacq. ex Fr. - Ariuşd 27.IV.l969, Mic
fălău 29.IX.1963, pe crengi uscate Corylus avel. 

21. Grifola gigantea (Pers. ex Fr.) Pilat - Bicsad 8.VII.l964, pe cioturi 
de fag. 

Dacromycetes 

22. Calocera viscosa Pers. ex Fr. - Pucioasa Sîntimbrului 25.VIII.1969, 
piceetum. 
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Agaricales 

23. Porphyrillus porphyrosporus Fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.l964, 
piceetum B. & L. 

24. Suillus luteus Fr. ex L. - Mestecănişul din Reci 5.VIII.l962, sub 
pini .  

25. Suillus �ranulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze - Mestecănişul din Reci 
5.VIII.1962, sub pini. O ciupercă foarte frecventă . 

26. Suillus bovinus (L. ex Fr.) O. Kuntze - Mohoş 8.IX.1968, în sphag
netum sub pini. 

27. Suillus piperatus Fr .ex Bull. - Covasna 2l.VIII.l960, Pucioasa 
Sîntimbrului 28.VIII.1969, piceetum. 

28. Boletus luridus Fr. - Băile Şugaş 7.VIII.1964, luzulo-fagetum 
B. & L. 

29. Boletus rhodoxanthus Kbch. - Băile Şugaş 7.VIII.1964, Luzulo
fagetum . 

30. Boletus calopus fr. - Băile Şugaş 20.VII.l962, quercetum. 

31. Boletus appendiculatus Schff. ex Fr. - Băile Malnaş 10.VIII.1964, 
fagctum . 

32. Leccinum aurantiacum (Bull. ex Fr.) Gray - Pucioasa Sîntimbrului 
28.VIII.1969, piceetum. 

33. Leccinum griseum (Quel.) Sing . - Pucioasa Sîntimbrului 22.VIII. 
1969, sub Carpinus. 

34. Paxillus involutus (Batsch.) Fr. - Ozunca 26.V.1968, alnetum, tino
vul Lucs 23.VIII.1969, sphagnetum , Pucioasa Sîntimbrului 25.VIII. 
1969, piceetum. 

35. Hygrophoropsis aurantiaca (vVulf. ex Fr.) R. Maire - Lacul Sf. 
Ana 10.XI.1967, picectum. 

36. Pleurotus dryinus (Pers. ex Fr.) Kummer - Băile Şugaş 7.VIII. 
1964, pc cioturi de fag. B. & L. 

37. Plcurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer var pulmonarius - Cio
madul Mare, pe trunchi de fag. 

38. Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Fr. - Băile Şugaş 7.VIII.l964, 
fagetum B. & L. (foarte frecventă). 

39. Hygrophorus erubescens Fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, pi
ceetum B. & L. 

40. Camarophyllus virgineus (Wulf. ex Fr.) Karst - Sf. Gheorghc-Si
meria, pe păşuni, 28.X.1969. 

41. Camarophyllus pratensis (Fr.) Karst - Sf. Gheorghe-Simeria, pe 
păşuni, 29.X.l969. 

42. Hygrocybe citrina (Rea) Lge - Pucioasa Sîntimbrului 28.VIII.1969, 
pe pajişte . 

43. Hygrocybe obrussea Fr. - Ozunca 27.VIII.1957, sphagnetum. 
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44. Hygrocybe coccinea (Schaeff ex Fr.) �arst - Pucioasa Sîntimbrului 
28.VIII.1969, nardetum. 

45. Laccaria amethystina (Bolt. ex Fr.) Berk & Br. - Băile Şugaş 
7.VIII.1967, fagetum, Mestecănişul Reci 5.VIII.l962, pinetum. 

46. Laccaria bicolor (R. Maire) Orten - Tinovul Lucs 23.VIII.l969, 
sphagnetum. 

47. Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Brk & Br. - Covasna 25.VIII.l960, 
Pucioasa Sîntimbrului 26.VIII.1969 ,piceetum. 

48. Clitocybe gibba (Pers, ex Fr.) Kummer, foarte frecventă în păduri 
pe tot teritoriul. 

49. Clitocybe odora (Bull. ex Fr.) Kummer - Pucioasa Sîntlmbrului 
28.VIII.1969. 

50. Clitocybe fragrans (Sow. ex Fr.) Kummer - Ciomadul Mare 16. 
VIII.1964, piceetum B. & L. 

51. Clitocybe dealbata (Sow. ex Fr.) Kummer var. corda (Schulz. em. 
Szem.) Bohus- Sf. Gheorghe, pe pajişte, 23.IX.l966. 

52. Tricholoma acerbum (Bull. ex Fr.) Quel. - Băile Malnaş 18.IX. 
1963, pe păşuni. 

53. Tricholoma subannulatum (Batsch) Br. - Sf. Gheorghe, pe lîngă 
cimitir sub pin 23.IX.l966. 

54. Tricholoma vaccinum (Pers. ex Fr.) Kummer - Ciomadul Mare 
16.VIII.1964, piceetum B. & L. 

55. Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, 
piceetum B. & L. 

56. Tricholoma saponaceum (Fr.) Kummer - Covasna 28.VIII.1960, 
Pucioasa Sîntimbrului 27.VIII.1969, piceetum. 

57. Tricholoma terreum Fr. - Mestecănişul din Reci 5.VIII.l962, pi
netum. 

58. Lyophyllum connatum (Schum. ex Fr.) Sing. - Pucioasa Sîntim
brului 22.VIII.1969, piceetum. 

59. Lyophyllum decastes (Fr.) Sing. - Băile Şugaş 7.VIII.l964, Luzulo
qucrcctum B. & L. 

60. Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quel. var. asema 24.VIII.l969, 
Pucioasa Sîntimbrului, piceetum. 

61. Cantharellula umbonata (Gmel, ex Fr.) Sing. - Mohoş 10.XI.1967, 
sphagnetum. 

62. Armillariella mellea (Vahl.) Karst - Sf. Gheorghe-Simeria 29.X. 
1969. O ciupercă foarte frecventă. 

63. Collybia acervata (Fr.) Karst - Ciomadul Mare 27.V.l968, piceetum. 

64. Collybia peronata (Bolt. ex Fr.) Sing. -Ciomadul Mare 16.VIII. 
1964, piceetum B. & L. 

65. Collybia fusipes (Bull. ex Fr.) Quel - Băile Şugaş 20.VII.l962, 
quercctum. 
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66. Colybia maculata (A. & S. ex Fr.) Quel - Pucioasa Sîntimbrului 
25.VIII.1969, picectum, Tinovul Lucs 23.VIII.l969, sphagnetum. 

67. Micromphale perforans (Hofm. ex Fr.) Sing. - Lacul Sf. Ana lO.XI. 
1967, Ozunca 27.VIII.1967, fagetum. 

68. Oudemansiella radicata (Relhan ex Fr.) Sing. - Băile Şugaş 7 .VIII. 
1964. B. & L. 

69. Oudemansiella platyphilla (Pers. ex Fr.) Mos. - Pucioasa Sîntim
brului 27.VIII.1969, piceetum. 

70. Strobilurus tcnacellus (Pers. ex Fr.) Sing. - Ariuşd, pe conuri de 
pin, 27.IV.1966. 

71. Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing. - Ciomadul Mare 16.VIII. 
1964, picectum pe trunchi B. & L. 

72. Macrocystidia cucurnis (Pers. ex Fr.) Heim. - Ciomadul 1V1are 
16.VIII.1964, piceeturn B. & L. 

73. Marasrnius rotula (Scop. ex Fr.) Fr. - Covasna 20.VIII.1960, picc
etum, Băile Şugaş 5.VIII.l964, fageturn B. & L. 

74. Marasmius scorodonius Fr. - Covasna 20.VIII.l960, piceeturn. 

75. Marasmius alliaceus (Jacq, ex Fr.) Fr. - Lacul Sf. Ana lO.IX. 
1967, piceeturn. 

76. Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. - Covasna 20.VIII.1960, Sf. 
Gheorghe 28.X.1969, pe pajişte. 

77. Marasmius wynnei Bk. & Br. - Băile Şugaş 5.VIII.1964, fagetum 
B.&L. 

78. Mycena pura (Pers.) Quel. - Sf. Gheorghe-Sirneria 24.VI.l964, 
quercetum. 

79. Myccna galericulata (Scop. ex Fr.) Gray - Ciornadul Mare 16.VIII. 
1964, piceetum B. & L. 

80. Mycena alcalina (Fr.) Kurnmer - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, pe 
cioturi de molid B. & L. 

81. Clitopylus prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer - Sf. Gheorghe Debren 
7.VIII.1964, querceturn B. & L. 

82. Rhodophyllus rhodopolius (Fr.) Quel. - Pucioasa Sîntimbrului 
26.VIII.1969, piceeturn. 

83. Rhodophyllus nidorosus (Fr.) Quel. - Băile Şugaş 7.VIII.1964, Lu
zulo fagetum B. & L. 

84. Arnanita fulva (Schff) Pers. - Covasna 28.VIII.1960, fagetum, 
Mohoş 16.VIII.1964, sphagneturn B. & L. 

85. Arnanita umbrinolutea Secr. - Tinovul Lucs sub Pinus 25.VIII.l969. 

86. Arnanita porphyrea (A. & S. ex Fr.) Sow. - Pucioasa Sîntimbrului 
23.VIII.1969, piceeturn. 

87. Arnanita spissa (Fr.) Kurnmer - Covasna 23.VIII.1960 , piceetum. 

88. Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) Gray - Mestecănişul Reci 5.VIII. 
1962, pinctum, Sf. Gheorghe-Simeria 26.VI.1969, quercetum. 
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89. Pluteus atricapellus (Secr.) Sing. - Băile Malnaş 18 .IX.1963 , 
fagetum. 

90. Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos. - Pucioasa Sîntimbrului 28.VIII. 
1969, piceetum. 

91. Macrolepiota excoriata (Schff ex F,r.) pe păşuni foarte frecventă 
Ozunca 26.VIII.l957. 

92. Agarious silvaticus Schff ex Secr. - Pucioasa Sîntimbrului 
27.VIII.1969. 

93. Agaricus xanthoderma Gen. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, pice
etum B.&L. 

94. Lepiota acutisquamosa (Weinm.) Kummer - Băile Malnaş 18.IX. 
1963, în pădurea mixtă. 

95. Lepiota cristata (A. & S. e xFr.) Kummer - Ciomadul Mare 
16.VIII.1964, piceetum B. & L. 

96. Cystoderma carcharias (Pers. ex Secr.) Fayod - Pucioasa Sîntim
brului 22.VIII.1969. 

97. Cystoderma granulosum (Batsch) Fayod - Mestecănişul din Reci 
5.VIII.l963, pinetum. 

98. Coprinus atromentarius (Bull. ex Fr.) Fr. - Ariuşd Veţel 27.IV.l969, 
în tufişuri. 

99. Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr. - Parcul din Sf. Gheorghe 
26.X.1969. O ciupercă foarte frecventă. 

100. Coprinus plicati1is (Curt ex Fr.) - Ozunca 27.VIII.l957, pe păşuni. 

101. Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quel. - Ozunca 26.V.l968 , pe păşuni. 

102. Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kummer - pe trunchi foarte 
frecventă. 

103. Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel. - Sf. Gheorghe-Simeria 
29.X.1969, pe trunchi. 

104. Inocybe praetervisa Quel. - Pucioasa Sîntimbrului 25.VIII.1969, · 
piceetum. 

105. Inocybe fastigiata (Schff ex Fr.) Quel. - Ozunca 26.VIII.1957, alen
tum, Tuşnad 28.VIII.1957, piceetum. 

106. Hebeloma radicosum (Bull. ex Fr.) Ricken - Sîncraiu 29.X.l969, 
quercetum. 

107. Hebeloma crustuliniforme (Bull, ex Fr.) Quel. - Pucioasa Sîntim
brului 28.VIII.1969, piceetum. 

108. Hebeloma helodes Favre - Tinovul Lucs 24.VIII.1969. 

109. Dermocybe palustris var. sphagneti (Orten) Moser - Pucioasa Sîn
timbrului 25.VIII.1969 şi Tinovul Lucs 24.VIII.1969, sphagnetum . 

110. Dermocybe cinnamomea (L. ex Fr.) Ri. - Ciomadul Mare 16.Vli. 
1964 , piceetum B. & L. 

111. Dermocybe sanguinea (Wulf ex Fr.) \Vlinsche - Pucioasa Sîntim
brului 23.VIII.1969, piceetum. 
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112. Cortinarius trivialis Lgr - Ciomadul Mare 8.VII.1964, fagetum. 
113. Cortinarius delibutus Fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, piceetum 

B.&L. 

114. Leucocortinarius bulbiger (A. & S. ex Fr.) Sing. - Pucioasa Sîn
timbrului 23.VIII.1969, piceetum. 

115. Crepidotus mollis (Bull. ex Fr.) Kummer - Băile Malnaş 18.IX.1963, 
pe trunchi de gorun. 

116. Russula delica Fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, piceetum B. & L. 

117. Russula nigricans (Bull .) Fr. - Pucioasa Sîntimbrului 27.VIII.l969, 
piceetum. 

118. Russula densifolia Secr. - Bicsad 8.VIII.1964, fagetum. 

119. Russula pectinata (Bull.) Fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, pice
etum B. & L. 

120. Russula farinipes Rom. ap. Britz - Lacul Sf. Ana 8.IX.1968, 
piceetum. 

121. Russula foetens Fr. - Covasna 28.VIII.l960, piceetum. O ciupercă 
foarte răspîndită pe tot teritoriul. 

122. Russula vesca Fr. - Ozunca 26.V.l968, sub Betula, Pucioasa Sîn
timbrului 28.VIII.l969, piceetum. 

123. Russula cyanoxanthua Schff ex Fr., o ciupercă comestibilă, frec
ventă şi cunoscută de populaţie. Creşte în special în păduri de fag. 

124. Russula violeipes Quel. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, în păduri 
mixtă B. & L. 

125. Russula azurea Bres. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, piceetum 
B.&L. 

126. Russula nauseosa Pers. ex S .F. Gray (Russula lepida Fr.) - Sf. 
Gheorghe Debren 7.VIII.1964, B. & L. 

127. Russula xerampelina (Schff ex. Secr.) Fr. - Sf. Gheorghe· Debren 
7.VIII.1964, quercetum B. & L. şi Cucioasa Sîntimbrului 27.VIII. 
1969, piceetum. 

128. Russula alutacea Fr. em Melz & Zo. - Covasna 23.VIII.1960, pi
ceetum, Cimadul Mare 16.VIII.1964, fagetum B. & L., Mestecănişul 
din Reci 5.VIII.1962, pinetum: 

129. Russula lutea (Huds. ex Fr.) - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, pice
etum B. & L. 

130. Russula nauseosa (Pers.) fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, pice-
etum B. & L. 

131. Russula puellaris Fr. - Covasna 16.VIII.1960, piceetum. 
132. Russula luteotacta Rea - Covasna 23.VIII.1960, sub pini. 
133. Russula emetica Fr. - Mohoş 16.VIII.1964, B. & L. şi Tinovul Lucs 

23.VIII.1969, sphagnetum. 
134. Russula fragilis Fr. - Mohoş 16.VIII.1964, sphagnetum B. & L. 
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135. Russula vinosopurpurea J. Schff. - Ciomdul Mare 16.VIII.1964 ' 
piceetum B. & L. 

136. Lactarius vellereus Fr. - Sîncrai 29.X.1964, o ciupercă foarte răs
pîndită pe tot teritoriul. 

137. Lactarius torminosus (Schff. ex Fr.) Gray - Pucioasa Sîntimbrului 
sub Betula 27.VIII.1969. 

138. Lactarius azonites Bull. ex Fr. - Covasna 28.VIII.1960, piceetum, 
Ciomadul Mare 16.VIII.1961, fagetum. 

139. Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) Gray - Pucioasa Sîntimbrului 27. 
VIII.1969, piceetum. O ciupercă comestibilă bine cunoscută. 

140. Lactarius uvidus Fr. - Ozunca 16.VIII.1957. Quercetum. 
141. Lactarius chrysorrheus Fr. - Sf. Gheorghe 7.VII.1965, Luzulo-

Quercetum. 
142. Lactarius insulsus L. - Ozunca 1.IX.1957, alnetum. 
143. Lactarius blennius L. - Băile Malnaş 8.IX.1963, fagetum . 

144. Lactarius trivialis Fr. - Lucs 27.VIII.1969, sphagnetum. 
145. Lactarius pyrogalus Bull. ex Fr. - Pucioasa Sîntimbrului 22.VUI. 

1969, Băile Malnaş 18.IX.1963, sub Corylus. 
146. Lactarius mammosus Fr. - Mohoş 4.VIII.1965, sphagnetum. 
147. Lactarius quietus Fr. - Sf. Gheorghe Debren 7.VIII.1964, querce

tum B. & L. 

148. Lactarius camphoratus (Bull, ex Fr. ) Fr. - Sf. Gheorghe Debren, 
quercetum B. & L. 

149. Lactarius subdulcis (Bull. ex Fr.) Fr. - Ciomadul Mare 8.VII.1964, 
fagetum. 

150. Lactarius mitissimus Fr. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, piceetum 
B.&L. 

Gasteromycetes 

151. Calvatia candida (Rostk.) Holl6s - Mestecănişul din Reci 
5.VIII.1962. 

152. Lycoperdon piriforme Fr. - Covasna 21.VIII.1960, piceetum. 
153. Phallus impudicus Pers. - Sf. Gheorghe-Simeria 7.VII.1965, în pă

dure mixtă. 

154. Cyathus striatus Pers. - Ciomadul Mare 16.VIII.1964, piceetum 
B. & L. 

ADATOK SEPSISZENTGYORGY ES KQRNYEKE NAGYGOMBÂINAK 

ISMERETEHEZ 

A dolgozat azoknak a nagygombakra vonatkoz6 kutatasoknak az 
eredmenyeir61 szamol be, melyeket a szerzo reszben Babos L6ranteval 
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egyiitt az 1960-1969-es evekben Sepsiszentgyorgy videken, eszakra ege
szen a L u c s es M o h o s t6zegmohalapokig vegzett. 

E · terilleten vegzett kutat6munka osszefoglalasa utan 154 eddig meg 
innen nem kozolt gombafaj listajat kozli. 
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PLANTELE FOLOSITE îN MEDICINA POPULARĂ 
DE PE VERSANŢII VESTICI AI MUNŢILOR HARGHITA 

RACZ GABOR, CSEDO KAROL Y ::-) 

In cursul acţiunii de inventariere a plantelor medicinale din flora 
spontană (22) am adunat şi date cu privire la cunoaşterea de către local
nici a plantelor şi respectiv folosirea empirică a unor buruieni de leac, 
continuînd studiile noastre etnobotanice publicate anterior (8, 9, 14, 16, 
17). Am considerat că sînt interesante şi semnificative schimbările sur
venite în ultimele două decemi în această privinţă. Primele noastre 
studii au fost efectuate pe acest teritoriu în anul 1950, ele au fost con
fruntate acum cu cunoştinţele actuale ale populaţiei; Datele au fost adu
nate din comunele Herculian, Vîrghiş (judeţul Covasna), Vîrşag, Zetea 
şi Cîpîlniţa (judeţul Harghita). 

După denumirea ştiinţifică a plantci menţionăm comuna şi numele 
relatat de localnici (privind denumirile populare v. Dicţionarul etnobo
tanic de Al. Borza (2). 

Între plantele cunoscute de localnici putem distinge două grupe 
mari, după cum urmează : 

1. Plante medicinale bine cunoscute, folosite şi în alte părţi ale ţării, 
unele apreciate în terapeutica contemporană, şi anume : 

Achillea millefolium (Herculian : egerfarkfG ; Vîrşag : egerfarkufG) 
se foloseşte în "dureri de stomac". Este vorba de un drog oficinal în 
ultima ediţie a Farmacopeei Române (Flores Millefolii FR VIII) cu ac
ţiune antiinflamatoare (19) şi spasmolitică care poate să explice rezul
tatele bune obţinute probabil în tratamentul gastritelor. Aceeaşi utili
zare a fost consemnată de noi şi cu două decenii în urmă. 

Agrimonia eupatoria (Hercu�ian : ezerjofG (!), Vîrşag : tGd6fG) în 
tuberculoză pulmonară. Avem ele a face cu o veche utilizare, perimată, 

*) Autorii îşi exprimă multumirile colegilor Ftizi I., şef de lucrări şi Kisgyorqy 
Z., asist. univ., pentru valorosul lor concurs. 
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dar este demn de reţinut că cxtractcle părţilor aeriene ale acestei plante 
prezintă o acţiune inhibantă asupra dezvoltării bacilului Koch ( 1 2) .  Ca 
şi în cazul precedent, utilizarea în acelaşi scop a fost înregistrată şi  cu 
douăzeci de ani în urmă. 

Alchemilla sp. (Vîrghiş : hetszegi lapi, Anik6lapi ) se pune pe tăie
turi , contuzii, răni purulente. Se recomandă ţinerea frunzelor în apă 
caldă şi pe urmă aplicarea lor pe răni. Utilizări similare sînt citate în 
diferite tratate de specialitate (7) . 

Artemisia absinthium (Hcrculian : feher urăm). In gălbinare . Intr-un 
studiu anterior (21) am abordat problema remediilor vegetale utilizate 
în medicina populară românească în afecţiuni hcpato-biliare. Pelinul este 
utilizat de mult în acest scop. 

Artemisia dracunculus (Vîrşag : tarkonyk6re) în hipertensiune. Uti
lizarea este destul de frecventă şi în alte judeţe. 

Atropa belladonna (Vîrghiş : nagygyokeru fU) .  Se apreciază că 3-4 
fructe duc la tulburări psihice, ceea ce corespunde realităţii . 

Bryonia alba (Vîrghiş : folditok ; Vîrşag : idem). Rădăcinile se utili
zează în reumatism . Ele ar avea şi proprietăţi purgative , utilizare obser
vată şi cu două decenii în urmă. Prima utilizare este cunoscută şi din 
alte părţi ale ţării (4). 

Carum carvi (Herculian : komeny) . Fructele , oficinale în Farmaco
peea Română (Fructus Carvi FR VIII) se foloseşte şi de localnici în colici 
intestinale, ca remediu carminativ (6). 

Centaurium umbellatum (Vîrşag : cent6ria) . Se administrează în dia
ree . In terapeutică : drogul (Herba Centaurii FR VIII) se foloseşte în 
calitate de tonic amar (4) . 

Chelidonium majus (Herculian : verrejar6) . Se pune pe umflături la 
bovine, amestecat cu tărîţă. Drogul (Herba Chelidonii FR VIII , Supli
me·nt 1 968) se foloseşte în boli de ficat, iar sucul lăptos se pune pe 
negi (4) . 

Convallaria majalis (Herculian : gyongyvirag ; Vîrşag : idem) . In 
pneumonie se face un ceai din 4 inflorescenţe (sau la bovine din 7-8 
inflorescenţe) . Alţii sînt şi mai prudenţi şi folosesc numai 2 fire. Ac
ţiunea cardiotonică a plantei este bine cunoscută (4), utilizarea menţio
nată care pare a fi în legătură cu indicaţia maj oră , merită atenţie. 

Equisetum arvense (Herculian : fent6fU ; Căpîlniţa : bekalab) se fo
loseşte în "boli de rinichi" şi în "boli de ficat" . Drogul (Herba Equiseti 
FR VIII) se utilizează şi în terapeutică în calitate ele diuretic (20) .  

Foeniculum vulgare (Herculian : anizs) .  Ca şi în terapeutică (Fructus 
Foeniculi FR VIII) se cunoaşte acţiunea carminativă a fructelor (5) .  

Hypericum perforatum (Herculian : Jezus szive virag). Se utilizează 
în dizenterie. Aceeaşi folosinţă am întîlnit-o şi în valea Trotuşului ( 1 6) .  
Vîrfurile înflodte se introduc seara în rachiu, dimineaţa se consumă 50 
ml, se repetă de 3-4 ori pe . zi .  Drogul (Herba Hyperici F R  VIII) este 
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apreciat Şl m terapeutică, în ulcer gastric Şl m afecţiuni hepato-biliare 
(4). ln 1950 am consemnat la Vîrşag utilizarea în metroragii .  

Inula helenium (Vîrşag : ormenygyi::iker ; Vîrghiş : idem) . S e  apre
ciază că dă rezultate bune în "boli de plămîni " ,  dar se foloseşte şi ca 

laxativ (rădăcina) . Prima utilizare este citată de Borza din Galaţi (3) .  
In alte părţi se utilizează ca remediu antihelmintic (21) . 

Juniperus communis (Herculian : borsika, bor6ka ; Căpîlniţa : idem) . 
Se fac fumigaţii în dureri de gît .  ln medicina veterinară, populară, se 
dă cailor şi mînzilor dacă au răcit ("fut6kehesseg ben " ) .  

Lamium album (Herculian : arvacsihan ; Vîr6ag : arvacsalan) . Florile 
se folosesc în stări de răceală, tuse, tuse convulsivă ca atare sau sub formă 
de sirop preparat împre ună cu conurilc de molid (Picea excelsa) îrică 
roşii .  In a doua comună se cunoaşte şi ca remediu diuretic . 

Leonurus villosus (Vîrşag : gyi::ingyaj ak) . Ca şi în terapeutică (1 5) 
se foloseşte în calitate de se dativ în "d ureri de inim ă " .  

Levisticum officinale (Virşag : lestyan) . In cefalee se pune p e  cap. 
Este un vechi obicei de a pune diferite părţi vegetale pe frunte în dureri 
de cap. 

Phyllitis scolopendrium (Vîrghiş : szarvasnyelvfu) .  In tuse, bronşite. 
In acelaş i scop se foloseşte ş i  în alte zone muntoase din ţară .  

Polypodium vulgare (Vîrghiş : k6mez ; Căpîlniţa : idem ) .  Rizomul s e  

fierbe cu mălai, zeama se dă copiilor în  stări de răceală ca expectorant. 
Utili7.area am întîlnit-o şi în alte j udeţe. 

Rosa sp. (Herculian : hccserli, r6zsabogy6).  Se consideră că  arc pro
prietăţi hipotensive, se foloseşte în diaree.  Mierea (Mel R osatum) din 
arsenalul terapeutic al secolelor trecute se utilizează în tuse . 

Rumex sp. (Vîrşag : l6s6sdi) .  La bovine în diaree. In hematurie se 
dă animalelor împre ună cu mătasea de porumb (Zea mays, resp. Stigmata 
Mayclis FR VIII) .  Fructele prezintă acţiune antibiotică confirmată expe
rimental ( 1 0 ) .  

Symphytum officinale (Vîrşag : fekete nadaly ) .  S e  d ă  animalelor în 
hematurie : rădăcina pisată se tratează cu oţet obţinut din măr şi se intro
duce în g ura animalulu i .  Planta este un vechi remediu popular (6 ) .  

Thymus serpyllum (Hcrculian : vadcsombor) . Se consideră că  pre
zintă efect dim·etic.  Drogul (Herba Serpylli FR VIII Supl. 1968 )  se fo
loseşte în inflamaţii ale căilor respiratorii superioare, în combaterea tusei . 

Tilia sp. (Herculian : szadokfa) .  În inflamaţii  (? )  se consumă ceaiul 
de flori (Flores Tiliae FR VIII) .  

Vaccinium myrtillus (Vîrghiş : kulwjza) .  Frunzele au fost utilizate 

cu două decenii în urmă in "boli de stomac" şi în "boli de rinichi" ,  azi 
nu ne-a mai fost relatată folosirea lor. 

Vaccinium vitis idaea (Zetea : vi::iros kukoj za) .  Fructele au fost utili
zate în trecut în anorexie. 
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Veratrum album (Căpîlniţa : zaszpa). Decoctul obţinut din rizornii 
se foloseşte la animale în contra ectoparaziţilor. Aceeaşi folosire am înre
gistrat-o în 1950 la Vîrşag. 

2. Specii rar folosite prin alte părţi sau neîntîlnite în etnoiatrie, mai 
mult sau mai puţin specifice meleagurilor asupra cărora se referă stu
diul de faţă. 

Ajuga reptans (Vîrghiş : aldott lapi). Se pune pe răni pentru a "scoate 
puroiul". 

Aristolochia clematitis (Herculian : farkasalma). Se pune pe tăieturi .  
Acţiunea antibiotică a plantei este precizată (4), se cunoaşte şi  acţiunea 
pozitivă asupra fagocitozei ( 11 ) .  

Arum maculatum (Vîrghiş : aldasmutat6) .  Rădăcinile în "boli de 
stomac" . 

Corydalis cava (Vîrşag : szivgomba) . Dintr-o treime a unui tubercul 
se prepară ceai cu 1 litru de apă, se dă de 3 ori pe zi dacă cineva s-a 
speriat sau are crize( ?) . Structura alcaloizilor din această plantă cît şi ac
ţ.iunile terapeutice au fost elucidate recent ( 1 ) .  

Echium vulgare (Vîrgiş : baranypirosit6) . I n  boli de stomac. Acţiu
nea antibiotică a fost descrisă recent (1 3). Sub denumirea de "boli de 
stomac" se ascund probabil alte maladii (infecţii enterale) .  

Euphorbia amygdaloides (Vîrşag : halmeregfi.i). Fiertura se  foloseşte 
la spălarea rănilor, frunzele se pun pe diferite plăgi. Utilizarea, cunos
cută de un număr relativ mare de localnici, ne-a fost relatată şi cu două 
decenii în urmă. 

Helleborus purpurascens (Vîrghiş : paponya, papmonya) . In "epide
mii" la porci. Utilizare mai mult sau mai puţin caracteristică medicinei 
populare din ţara noastră (14). 

Linaria vulgaris (Herculian) . La oi, dacă nu se îndepărtează placentă. 
Peucedanum oreoselinum (Vîrşag : vadpetrezselyem). In anurie se 

dă ceaiul obţinut din părţile aeriene. Ca diurctic se foloseşte şi în valea 
Trotuşului (16). 

Senecio vulgaris (Vîrghiş : ront6burjan ; Vîrşag : roml6fi.i).  In con
tuzii ,  pe răni. In aceleaşi scopuri se foloseşte şi în valea Trotuşului (1 6) .  

Sysimbrium strictissimum (Vîrghiş : fagyăkeriifu) . Bovinelor dacă 
nu vor să mănînce. In "boli de plămîni". 

Trifolium campestre (Vîrşag : here) . In 1950 am înregistrat utilizarea 
ceaiului obţinut din părţile înflorite ale plantei în caz de răceală, tuse etc. 

Veronica officinalis (Herculian : veronika ; Vîrghiş : ver6fii). In "boli 
de rinichi", în diaree, la bovine în hematurie. 

Este interesant că la unii bătrîni, în comune izolate, mai greu acce
sibile, resp. care se află la distanţă apredabilă de prima farmacie (Hercu/ 
lian, Vîrşag), există mici culturi de plante de leac. Astfel am găsit culti
vate speciile Angelica archangelica, Foeniculum vulgare, Inula helenium, 
Levisticum officinale. 
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Numiri populare la unele specii ale căror utilizare nu s-a putut 
relata :  

Chrysantheum balsamita (Herculian : venasszonyvirag). 
Padus racemosa (Vîrghiş : bark6cafa). 
Primula officinalis (Vîrşag : kasavirag) . 
Trollius europaeus (Vîrghiş : pi.inkosdi r6zsa). 
Cunoştinţele privind plantele cu veleităţi terapeutice devin din ce 

in ce mai nesigure, ceea ce se poate observa în decursul celor două de
cenii de la prima şi resp. recenta deplasare. Apar multe confuzii. La iden
tificarea speciilor am cerut să ni se arate planta sau am identificat pro
dusul uscat păstrat de localnici. 

Verificarea experimentală a presupusei acţiuni farmacodinamice 
merită. să fie iniţială la unele plante, mai ales din grupa a 2-a. 

Concluzii 

Localnicii din cele 5 comune asupra cărora se referă datele noastre 
cunosc cea 40 de specii pe care le folosesc empiric. Din punct de vedere 
etnobotanic cele mai caracteristice sînt utilizările plantelor Euphorbia 
amygdaloides, Peucedeanum oreoselinum, Senecio vulgaris şi Sysimbrium 
strictissimum. De asemenea merită să fie verificate experimental acele 
acţiuni care se deosebesc de cele cunoscute în literatura de specialitate. 

Este semnificativ faptul că plantele cu o puternică acţiune asupra 
organismului (Convallaria majalis, Corydalis cava, Veratrum album) sint 
cunoscute ca toxice resp. se utilizează cu mare prudenţă, ceea ce indică 
o bună cunoaştere a plantelor de către localnici. 

NEPGYOGYASZATI ADATOK A HARGITA NYUGATI LEJTOINEK 

VIDEKEROL 

A gy6gyn6venyek el6fordulasanak tanulmanyozasa mellett feljegyez
tuk felhasznalasukat Magyarhermany es Vargyas kozsegekben (Kovaszna 
megye), tovabba a Hargita megyei Szekelyvarsag, Zetelaka es Kapolnas
falu teri.ileten. A lakossag altal ismert mintegy 40 noveny egyresze Europa 
szerte hasznalt. Erdekesebbek es fontosabbak azok a fajok, melyeket tobbe
kevesbe jellemz6 m6don csak a vizsgalt teri.ileten ismernek ill. hasznal
nak gy6gyaszati celb6l. Ilyenek a "szivgomba" (az odvas keltike Corydalis 
cava gum6ja), ijedtsegbn, a halmeregfii(Euphorbia amygdaloides) sebek 
kezeleseben, a vadpetrezselyem (Peucedanum oreoselinum) vizelethajt6-
kent, a fagyokeriifii (Sisymbrium strictissimum) a nepi allatgy6gya
szatban. 
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A felkutatott tcrulcten egyes gy6gynovenycket termesztcnek is ne-' 
hany peldanyban. Ilyenek az angyalgyoker (Angelica archangelica), az 
edeskomeny (Foeniculum vulgare), az ormenygyoker (Inula helenium) a 
lcstyan (Levisticum officinale). 

' 

Figyelmet erdemelnek a helyi elnevezesek is,  melyeket az egyes fajok 
tudomanyos neve utan tiintettlink fel. 
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LES REPRÉSENTANTS DES SUPERFAMILLES 
TORTRICOIDEA ET CARPOSINOIDEA DANS LA 
COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES L. DI6SZEGHY 

DU MUSÉE DE SFîNTU GHEORGHE (DEP. COVASNA) 

IOSIF CÀPUSE et ALEXANDRU KOVACS 

La collection de lépidoptères réalisée par L. D i ô s z e g h y et con
tenant plus de 26.000 exemplares est entré dans le patrimoine du Musée 
de Sfântu Gheorghe (Dep. Covasna) en 1948. 

Les auteurs de cette note, depuis 1962, ont procédé au rearangement 
de la collection en verifiant les déterminations anciennes, en déterminant 
le materiel resté nonidentifié et en regroupant le materiel selon les der
nières donnés systèmatiques. 

Dans trois notes anterieures nous avons presenté les Aegeriidae, Thy
rididae, Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae, Noctuidae (partim) 
et superfamille Pyraloidea appartenant à cette collection. En ce qui suit 
nous présenterons le material des superfamilles Tortricoidea et Carposi
noidea formé par 1696 exemplaires . 

Superfam. TORTRICOIDEA Comstock 

Fam. TORTRICIDAE Stephens 

Subfam. TORTRICINAE Fernald 

Trib ARCHIPINI Obraztsov 

1. Pandemis corylana F. - 1 
ex. : Ineu 25.VIII.1935. 

2. Pandemis dumetana Tr.- 21 
ex. : Mtii Retezat (cca. 900 rn) 25. 
V. 1936; Ineu 27.V.1921 ; 27.V. 

6* 

1925 ; 29.V.1921, 16.VI.1932, 16.VI . 
1936 (3 ex.), 2l.VI.1938, 22.VI.1928, 
26.VI .1941, 5.VII.1933 (2 ex.), 6. 
VIII.1924, 7.VIII.1921, 12.VIII.1938 
14.VIII.1936, 15.VIII.l936, 16.VIII. 
1936, 1.IX.1936 ; 1 ex. (leg. A. Ale
xinschi) . 
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3. Pandemis ribeana Hb. - 13 
ex. : Mtii Rctczat (1100-1400 rn) 
4.VII.1929, 6.VII.1929 ; l'vitii Har
ghita (cca. 1100 rn) 12.VII.1934; 
Ineu 30.V.1935, 3 1.V.1936, l.VI. 
1941, 12.VI.1925, 12.VI.1935, 13.VI. 
1916, 13.VI.1927, 23.VI.1933 (3 ex.). 

4. Pandemis cinnamomeana Tr. 
- 5 ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 
rn), 18.VII.1929. 22.VII.1937, 24. 
VII.1 937, 28 . VII.1937 ; Ineu, 3.VII. 
1928. 

5. Pandemis heparana Den. et 
Schiff. - 20 ex. : Ineu 3l.V.1941, 
3 . VI.1929, 11.VI.1941, 12.VI.1926, 
17.VI.1941, 22.VI.1937, 25. VI.1932, 
1.VII.1938, 3.VII.l922, 3.VII.1936, 
8.VII.1936, 14.VII.1932, 14.VII.1938 
29.VII.192 1, 30.VII.l929, 29.VIII. 
1932, 31.VIII. 1928, 7.IX.1936, 16. 
IX.1920, 1 ex. fara date. 

6. Choristoneura diversana Hb. 
- 1 ex. : Ineu 4.VI.1 926. 

7. Choristoneura sorbiana Hb.-
13 ex. : Mtii Retczat (1100-1400) 
12.VII.1937, 26.VII.l937, 28.VII. 
1937, 29 . VII.l937, 31.VII.1937 (2 
ex.) ; Ineu 6.VI . 1931 , 12.VI.1928, 
12.VI.1935 (3 ex.), 16.VI.1932, 27. 
VI.1935 . 

8. Archips xylosteana L. - 7 
ex. : Ineu 27.V. 1 9 2 1 ,3.VI.l92 1, 3. 
VI.1925 (2 ex.) 8 . VI . 1921 , 14.VI. 
1941, 15.VI.1941. 

9. Archips crataegana Hb. - 6 
ex. : Ineu 19.V.l925, 4 .VI .1939, 8. 
VI.1935, 8.VI.1939, 12.VI.1922 ; 1 
ex. fara date. 

10. Archips rosana L. - 22 ex. : 
Mtii Rctezat (cca. 650 rn) 5.VII. 
1929 ; Ineu 27.V.1921 (2 ex.) , 28.V. 
1925, 31.V.1925, 31.V.1930, 2.VI. 
1921 , 5.VI.1939, 8.VI.1935, 12.VI. 
1925, 12.VI.1935, 13.VI.1927 (2 
ex.), 16.IV.1920, 17.VI.1922, 17.VI. 
1941, 19 . VI.1935 , 19.VI.1939, 22.VI. 
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1938, 23.VI.l927, 23.VI.1935, 9.VII. 
1941. 

11. Archips piceana L. - 1 ex. : 
M\ii Retezat (cca. 1200 rn) 26.VII. 
1932. 

12. Archips podana Sc. - 11 
ex. : Mtii Retezat (cca. 1000 rn) 1. 
VI.1936 ; Ineu 10.V.1922, 20.V. 
1926, 2.VI. 1 928, 3 .VI.1 939, ll.VI. 
1928, 17.VI.191 7, 23.VI.1933 (2 ex.), 
28.VII.1926, 24.VIII.1936. 

13. Syndemis musculana Hb. -
14 ex. : Mtii Retezat (900-1600 rn) 
27 .V.l936 , 29.V.1936, l .VI.1936, 2. 
VI.1936, 4.VI.1936, 27.VI .1936, 10. 
VII.1929 , 17.VII.1929 ; Mtii Har
ghita (cca. 850 rn) 12.VII.1934; 
Ineu 2.V.1921, 10.V.1927, 30.V.1935 
2.VII.1938, 10.VII.1928. 

14. Parasyndemis histrionana 
Frocl. - 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 
900 rn) 28.VI.1929. 

15. Aphelia paleana Hb. - 2 
ex . : Mtii Retezat (1100-1200 rn) 
1.VIII.1937, 7.VIII.1937. 

16. Aphelia viburniana F. - 1 
ex. : 1\ltii Rctezat (cca. 1200 rn) 18. 
VII.1929. 

17. Clepsis helvolana Froel. -
1 ex. : Incu 12.IV.1935. 

18. Clepsis semialbana Gn. - 18 
ex. : Ineu 7.V.1936 (2 ex.), 23.V. 
1935, 26.V.1939, 4.VI.1941, 5.VI. 
1933, 7 . VI.194 1, 1 1.VI.1941 (2 ex.) , 
12.VI . 1941, 17.VI.1941, 22.VI.1921, 
2.VII.1924 , 10.VII.1936 (3 ex.), 11. 
VII.1936, 1 5.VII.1936. 

19. Clepsis spectrana Tr. - 12 
ex. : Ineu 12.V.1925 ,7.VI .1928 , 20. 
VI.l928, 23.VI.1933, 5 .VII.l938 , 16. 
VII.1938, 20. VII.l936 , 21.VII.1939, 
22.VII.1921, 22.VII.1933, 31.VII. 
1934, 23.IX.1928. 

20. Clepsis strigana Hb. - 14 
ex. : Incu ll.III.l921, 20.V.1921, 



13.VI.1936, 18.VI.1939, 9.VII.1924, 
9.VII.1929, 14.VII.1927, 21.VII. 
1939, 27.VII.1938 (2 ex.), 30.VII. 
1938, 11.VIII.1938, 18.VIII.1933, 
7.IX.1934. 

21. Clepsis wassiana Schmidt -
2 ex. : Mtii Retezat (1100--1200 rn) 
24.VIII.1930 (2 ex.). 

22. Adoxophyes reticulana Hb. 
- 16 ex. : Ineu 10.V.1927, 24.V. 
1934, 13.VI.1932 , 18 .VI .1933 , 24.VI . 
1918 , 31.V . /930, l.VI.1927, 13.VI. 
1932, 3.VII.1927, 30.VII.1926, 2. 
VIII.1938, 3.VIII.1938 (2 ex.), 4. 
VIII.1938, 6.VIII.1921, 6.IX.1927. 

23. Ptycholoma lecheanum L. -
5 ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 rn) 
18.VII.1929 ; Incu 2.V.1921, 4.V. 
1921, 31.V.1941, 12.VI.l922. 

24. Lozotaenia forsterana F. -
4 ex. : Mtii Retezat (900-1000 rn) 
17.VII.1929, 24.VII.1937; Mtii Har
ghita (850-900 rn) 12.VII.1934 (2 
ex.). 

25. Pseudeulia asinana Hb. - 9 
ex. : Ineu LIV.1937 (3 ex.), 3.IV. 
1937, 7.IV.1934, 8.IV.1934, 11.IV. 
1934, 18.IV.1933, 27.IV.l933. 

26. Epagoge grotiana F. - 11 
ex. : Mtii Rctezat (1000-1400 rn) 
29.VI.1929 , 3.VII.1929, 4.VII.1929, 
9.VII .1929 , 26.VII.1932 ; Ineu 8.VI. 
1921, 19.VI.1933, 24.VI.1928, l.VII. 
1935, 2.VII.1926, 3.VII.1927. 

27. Epagoge ochraceana Steph. 
- 5 ex. : Ineu 27.VI.1935, 27.VI. 
1937 ,l.VII.1 935 , 7.VII.1939, 20. 
VII.l935. 

28. Capua favillaceana Hb. - 3 
ex. : Mtii Retezat (1100-1200 rn) 
15. VII.1937, 24.VII.1937 ; Ineu 21. 
IV.1923. 

29. Philedone gerningana Den. 
et. Schiff. - 1 ex. : Ineu 3.IX.1935. 

30. Pscudargyrotoza conwagana 
F. - 18 ex. : Ineu 24.V.1941, 30.V. 
1941 (4 ex.), 3.VI.1939, 4.VI .1939 , 
6.VI.1930, 6.VI.1939, 13-15.VI. 
1920, 2.VII .1926, 2.VII.1939, 25. 
VII.1924 (2 ex.), 29.VII.1924, 3. 
VIII.1924 ; Alde�ti 21.VI.1921 ; 1 
ex. fara date. 

31. Philedonides prodromanus 
Hb. - 1 ex. : Ineu 9.VII.1938. 

32. Philedonides rhombicanus 
H.S. - 1 ex : Ineu 10.VII.1932. 

Trib. CHEPHASIINI Obraztsov 

33. Olindia schumacherana F. -
4 ex. : Mtii Retezat (1000-1400 rn) 
30.VI.1929, 5.VII.1929 (2 ex.), 6. 
VII.1929. 

34. Isotrias hybridan a  Hb. - 8 
ex. : Mtii Retezat (800-1500 rn) 
4.VII.1930, 9.VII.1929, 1l.VII.1921, 
21.VII.1929 ; Ineu ll .V.1936, 12.V. 
1936, 30.V.1935 (2 ex.). 

35. Eulia ministrana L. - 6 
ex. : Mtii Retezat (1000-1300 rn) 
26.V.1936, l.VI.1936, 17.VII.1929 ; 
Ineu 2.V.1921, 20 .V .1928 ; 1 ex. 
fara date. 

�36. Cnephasia virgaureana Tr. 
- 5 ex. : Mtii Rctezat (1000-1200 
rn) 8.VII.1929, 18.VII.1937, 2.VIII. 
1937 ; Ineu 6.VI.l939, 26.VI.1922. 

37. Cnephasia pasivana Hb. - 3 
ex. : Ineu 2.VII.1938 (2 ex.), 4.VII. 
1935. 

38. Cnephasia alticolana H.S. -
11 ex. : Mtii Retezat (1000-1200 
rn) 26.V.1936, 27 .V.1936 ,28.V.1936, 
29.V.1936 (2 ex.), 30.V.1936, l.VI. 
1936, 7 .VII.1929, 12.VII.1937, 22. 
VII.1929 ; Mtii Harghita (cca. 800 
rn) 12.VII.1934. 

39. Cnephasia communana H.S. 
- 14 ex. : Ineu 22.IV.1921, 25.IV. 
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1934, 2!UV.1930, 15.V.1928, 16.V. 
1928, 17.V.1935, 17.V.1939, 23.V. 
1932 (2 ex.), 23.V.1935, 24.V.1928, 
2.VI.1932, 7.VI.1932, 10.VII.1928. 

40. Cnephasia alternella Dup. -
21 ex. : Mtii Retezat (900-1300 
rn) 14.VII.1929, 16.VII.1929, 20.VII. 
1929 ; Ineu 7.V.1928, 14.V.1928, 24. 
V. 1940, 29.V.1921, 2.VI.1931, 10. 
VI.1922 ; 11.VI.1928, 14.VI.1939 (2 
ex.), 17.VI.1922, 24.VI.1939, 26.VI. 
1922, 26.VI.1927, 27.VI.1935, 2.VII. 
1938; Cornandau 25.VII.1931; Mes
tecani�ul de la Reci 17.VII.1931 (2 
ex.). 

41. Cnephasiella incertana Tr. -
1 4  ex. : Mtii Retezat (cca. 900 rn) 
15.VII.1921 ; Ineu l.V.1921, 2.V. 
1921, 12.V.1936 (2 ex.), 15.V.1938, 
16.V.1928, 2.VI.1932 (2 ex.), 3.VI. 
1931, 3.VI.1939, 6.VI.1939, 1l.VI. 
1928, 16.VII.1926. 

42. Cnephasiella genitalana P. 
et M. - 3 ex. : Ineu 25.VI.1932, 
4.VII.1935, 11.VII.1932. 

43. Neosphaleroptera nubilana 
Hb. - 16 ex. : Ineu 28.V.1939 (3 
ex.), 29.V.1939, 7.VI.1939, 12.VI. 
1922, 14.VI.1939 (2 ex.), 17.VI.1922 
(2 ex.), 18.VII.1921, 19.VI.1933, 23. 
VI.1933, 30.VI.1922, 10.VII.1932, 
16.VII.1933. 

44. Eana argentana Cl. - 1 ex. : 
Mtii Retezat (cca. 1300 rn) 19.VII. 
1929. 

45. Eana osseana Sc. - 4 ex. : 
Mtii Retezat (1100-1200 rn) 9.VII. 
1937, 21.VII.1937, 12.VIII.1937, 18. 
VIII.1937. 

46. Doloploca punctulana Den. 
et Schiff. - 4 ex. : Ineu 22.III. 
1930, 25.III.1935, 2.IV.1937, 18.V. 
1922. 

Hô 

Trib. TORTRICINI Obraztsov 

4 7. Aleimma loeflingiana L. _ 
19 ex. : Ineu 23.V.1921 (2 ex.), 29. 
V.1939, 30.V.1930, 30.V. 1939 (4 
ex.), 3.VI.1939, 8.VI.1921, 12.VI. 
1935 (3 ex.), 17.VI.1925, 17.VI.1928 
l.VII.1934, 19.VII.1934, 19.VII. 
1938 ; Mt Codru 24.VI.1925. 

48. Tortrix viridana L. - 5 ex. : 
Incu 9.V.l920, 31.V.1941, l.VI.1941 
3.VI.1920, 1l.VI.1941. 

49. Croesia bergmanniana L. -
7 ex. : Incu 8.VI.1935, 12.VI.1925, 
12.VI.1935, 13.VI.1927, 14.VI.1939, 
18.VI.1922, 18.VI.1937. 

50. Croesia forskaleana L. - 11 
ex. : Incu 4.VI.1939, 9.VI.1939, 19. 
VI.1941, 20.VI.1939, 21.VI.1939, 24. 
VI.1939 (2 ex.), 12.VII.1941, 13.VII. 
1936, 18.VII.1922, 23.VII.1922. 

51. Croesia holmiana L.- 6 ex.: 
Ineu 5.VI.1934, 10.VI.1939, 20.VI. 
1930, 28.VI.1935, 14.VII.1935, 29. 
VII.1935. 

52. Acleris ferrugana Den. et 
Schiff. - 5 ex. : Ineu 5.III.1927, 
31.III.1934, 10.VIII.1928 (2 ex.) ; 
Sovata 8.IX.1932. 

53. Acleris fimbriana Wood - 1 
ex. : Ineu 19.VI.1939. 

54. Acleris scabrana Schiff. et 
Den. - 4 ex. : Ineu 5.III.l938, 23. 
VI.1934, 1.VII.1938, 5.VII.1929. 

55. Acleris sparsana Schiff. et 
Den. - 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 
1100 rn) 6.VII.1929. 

56. Acleris s challeriana L. - 1 
ex. : Sovata 8.IX.1932. 

57. Acleris lorquiniana Dup. -
1 ex. Ineu 27.VI.1932. 

58. Acleris variegana De�. et 
Schiff. - 20 ex. : Ineu 24.V .1934, 
16.VI.1938, 19.VI.l939, 20.VI.1939, 
21.VI.1938 (3 ex.), 24.VI.1939, 25. 



VI. 1938, 26.VI.1938, 29.VI.l927, 
4.VII.l938, 5.VII.1939, 19.VII.l928, 
2.IX.l936, 23.IX.1936 ,25.IX.1937, 
28.IX.l920, l.X.l928, 19.X.1936. 

59. Acleris boscana F. - 2 ex. : 

Ineu 29.VI.1922, 3.VII.1939. 
60. Acleris hastiana L. - 8 ex.: 

Ineu 19.VI.1921, 22.VI.1934, 23.VI. 
1934, 25.VI.1938, 27.VI.1934, 30.VI. 
1934, 25.X.1936, 6.XII.1923. 

61. Acleris tripunctana Hb. - 5 
ex. : Ineu 27.III.1921, 2.V.1928, 10. 
VI.1932, 27.VII.1932 ,10.VIII.1928. 

62. Acleris cristana Den. et 
Schiff. - 5 ex. : Ineu 14.IV.l923 
(2 ex.) , 14.VII.1932, 26.XI.l921 (2 
ex.) . 

63. Acleris umbrana Hb. - 3 
ex. : Ineu VI.1921, 28.VI.1929, 19. 
IX.1936. 

64. Acleris quercinana Zll. - 2 
ex. : Ineu 25.VI.1939, 30.VI.1938. 

65. Acleris rhombana Schiff. et 
Den. - 11 ex. : Ineu 5.VII.l928, 
11.VII.1941, 7.VIII.1935, 11.IX. 
1938, 2l.IX.l935, 25.IX.1935, 4.'X. 
1935, 6.X.1935, 25.X.1936, 3l.X. 
1928 (2 ex.). 

66. Acleris literana L. - 8 ex. : 
Ineu l.III.1928, 23.III.1934, 4.IV. 
1921, 10.IV.1921 ,16.IV.1921, 19.IV. 
1934, 25.IV.1935 , 12 .X.1929. 

Trib. SPARGANOTHINI 
Obraztsov 

67. Sparganothis pilleriana Den. 
et Schiff. - 8 ex. : Ineu 7.VI.1925, 
l.VII.1939, 3.VII.l922, 4.VII.1938, 
14.VII.l927, 23.VII.1941, 26.VII. 
1922, 27.VII.1921. 

Subfarn. OLETHREUTINAE Walsingham 

Trib. LASPEYRESIINI Obraztsov 

68. Dichrorampha petiverella L. 
- 10 ex. : Mtii Retezat (1100-
1400 rn) 2.VII.1929, 5.VII.1929, 6. 
VII.1939, 8.VII.1937, 12.VII.1929, 
28.VII.1929 ; Ineu 24.VI.l935, 11. 
VII.1930, 10.VIII.1938, 3.X.1939. 

69. Dichrorampha alpinana Tr. 
- 1 ex. : Ineu 21.VII.1921. 

70. Dichrorampha flavidorsana 
Knoggs. - 2 ex.: Mtii Retezat 
(cca. 1200 rn) 1l.VII.1929 ; Mt. Co
dru 27.VI.1925. 

71. Dichrorampha acuminatana 
Zll. - 9 ex. : Ineu 29.VI.1936, 1. 
VII.l936, 2.VII.l936, 2.VII.l938, 4. 
VII.1938, 9.VII.1938, ll.VII.1938 (3 
ex.). 

72. Dichrorampha agilana Ten
gstr. - 2 ex. : Ineu 14.IV.1927, 8. 
IV.l932. 

73. Dichrorampha alpestrana 
H.S. - 7 ex. : Mtii Retezat (1000 
-1600 rn) 3.VII.1929, 7.VII.l929, 
8.VII.1929, 9.VII.1929 (2 ex.), 14. 
VII.1929, 18.VII.1929. 

74. Dichrorampha simpliciana 
Hw. - 24 ex. : Mtii Retezat (cca. 
1200 rn) 3.VII.1936 ; Ineu 27.IV. 
1921, 10.V.1930, 1l.V.1935, 24.V. 
1934, 2.VI.1927, 12.VI.l922, 17.VI. 
1922, 20.VI.1926, l.VII.1934, 12.VII. 
1922, 15.VII.1935, 17.VII.1936, 26. 
VII.1935, 26.VII.1938, 31.VII . 1934, 
10.VIII.l928, 20.VIII.1936, 2l.VIII. 
1929, 22.VIII.1936, 4.IX.1929, 7.IX. 
1934, 26.IX.1924 ; Baia de Cri� 16. 
v. 1921. 

75. Dichrorampha heegerana 
Dup. - 3 ex. : Ineu 12.VII.1935, 
29.VII.1935, 31.VII.1938. 

76. Dichrorampha plumbana Sc. 
- 13 ex. : Mtii Retezat (600-1200 
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ni) 29.V.1936, 2.VI.1936, 3.VI. 1 936, 
4.VI.1 936, 3 .VII.1936, 8 .VII . 1929, 9.  
VII.l937, 2 8 .VII . 1929  ; Ineu 16.IV. 
192 1 ,  1 9 .VI. 1 941, 24.VI. 1 935, 25.VI. 
1939, 28 .VII . 1936.  

77 .  Laspeyresia inquinatana Hb. 
- 1 ex. : Ineu 1 7 .VI. 1 941 . 

78. Laspeyresia duplicana Zctt. 
- 2 ex. : Ineu 27 .VI.1935 ; Mtii 
Retezat (cca. 1 100 rn) 31 .V. 1 936 .  

79. Laspeyresia pactolana zn. -
1 ex. : Mtii Retezat (cca. 1 300 rn) 
l.VII . 1929 .  

80 .  Laspeyresia coniferana Sa
xesen - 2 ex. : Mtii Retezat (cca. 
1000 rn) l .VII. 1929,  16.VII .1 937. 

81. Laspeyresia succedana Den. 
et Schiff. - 2 ex. : Ineu 1 9.VI. 
1 927, 1 5.VIII . 1 935. 

82. Laspeyresia dioszeghyi Ca
PU!iie - 1 ex. : Ineu 2.VII . 1938 .  

83. Lospeyresia nigricana F.- 4 
ex. : Mtii Retezat (cca. 1200  rn) 17. 
VII. 1929 s Tneu 22 .VI.1 934, 1 6 .VII. 
1935, 26.VIII.1935. 

84. Laspeyresia splendana Hb. 
- 1 6  ex. : Mtii Retezat (cca. 1 000 
rn) 2 .VII . 1937; Ineu 8 .V.1935, 11 . 
V.1927, 20.V. l928,  26.VI. 1 927, 30 .  
VI. 1938 (2 ex.), 1 7.VII.1 935, 20 .VII .  
1 935, 29.VII . 1 925, 3 1 .VII. 1 935 (2 
ex.), 2 .VIII.1 935 (2 ex.), 25.VIII. 
1 935 (2 ex.) .  

85. Laspeyresia pomonella L. -
6 ex. : Mtii Retezat (cca. 1 1 00 rn) 
2 1 .VI.1937; Ineu 6.IV.1 92 1 ,  23 .V. 
1 939, 26 .VI . 1938, 22.VIII . 1 933; Bai
le $uga9 15.VII.1 9 3 1 .  

86. Laspeyresia fagiglandana Zll. 
- 9 ex. : Mtii Retezat (cca. 850 rn) ' 

9.VII.1 929; Mt Gaina (cca. 1300  rn) 
25.VII . l 923; Ineu 3l .V.1920, 1 9 .VI. 
1 927, 3.VII.1 930, 27.VI.1935, 28 .  
VII.1935, 25.VIII . 1 935. 

8'7 .  Laspeyresia cosmophorana 
Tr. - 1 ex. : Ineu 28.VI.1939 .  
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8 8 . Pseudotomoides strobilellus 
L. - 1 ex. : Ineu 23.V.1932. 

89 . . Grapholith a  gemmiferana Tr. 
- 9 ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 
rn) 6 .VII. 1937 ; Ineu 2 7.IV.1921, 22. 
VI. 1932, 5.VII .1 932, 8 .VII.l928, 11. 
VII.1938, 1 5.VII. 1 938, 20.VII .l928, 
1 6.VIII . 1936 .  

9 0 .  Grapholitha janthinana Dup. 
- 8 ex. : Ineu 3 l .V.1941 (3 ex.), 
6.VI . 1 941 (2  ex.), 6.VII.1936, 15. 
VII . 1936, 23.VII. 1936. 

91. Grapholitha jungiella L. -
1 ex. : Ineu 2l.VII . 192 1 .  

92. Grapholitha lathyrana Hb. 
- 5 ex.: Ineu 17.IV. 1 936, 2 .V.1921, 
8 .V. 1921, 1 3.VI.1928,  2.VIII.1935. 

93 .  Grapholitha coronillana Zll. 
- 2 ex. : Ineu 20.V. 1928, 7.VII. 
1922. 

94. Grapholitha compositella F. 
- 8 ex. : Ineu 1 8 .V. 1936, 20.V. 
1 928,  31.VI.1921 ,  l .VII. 1 934, 9 .Vl1. 
1936 ,  12 .VII . 1 935, 1 9.VII . 1 941,  16. 
VIII. 1936. 

95. Grapholitha caecana Schla
ger - 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 
1 200  rn) 1 8.VII. 1 93 7 .  

96 .  Grapholitha fissana Froel. -
4 ex. : Mtii Retezat (cca. 1100 rn) 
29.VI . 1929 ; Ineu 25.V.1928,  6.VI. 
1928, 8.VII.1925. 

97. Grapholitha orobana Tr. -
7 ex. : Ineu 2.VI. 1 941 , 4.VI. 1949, 
1 1 .VI. 1 941 , 17.VI. 1 920, 19.VI.1941, 
20.VI.1941 ,  1 7 .VIII. 1938. 

98. Pammene amygdalana Dup. 
- 1 ex. : Ineu 1 0 .VII . 1 935. 

99 .  Pammene argyrana Hb. -
1 ex. : Ineu 20.VII.1935. 

1 00. Pammene fasciana L. - 6 
ex. : Ineu 5.V. l936, 8 .V.1935, 12. 
VI.1 928, 27.VI.1935 (3 ex.). 

101. Pammene rhediella Cl. - 1 
ex. : Ineu 27.IV. 1 927.  



102. Pammene trauniana Den. et 
Schiff. - 6 ex.: M�ii Retezat (1000 
-1100 rn) 3.VI.1936, 3.VII.1929, 
12.VII.1937, 2l.VII.1937 ; Ineu 6.V. 
1927 ,  13.V.1938. 

103. Pammene regiana Zll. - 1 
ex. : Ineu 9.VII.1939. 

104. Pammene albuginana Gn. 
- 4 ex. : Ineu 23.V.1935, 1l.VI. 
1932,  19.VII.1935, 26.VII.1935. 

105. Pammene germmana Hb. -

6 ex. : M�ii Retezat (cca. 1100 rn) 
2.VI.l936, 3.VI.1 936 ; Ineu 15.VI. 
1932, 9.VII.1938,  11.VII.1936, 12. 
IX.1928. 

106. Pammene obscurana Stph. 
- 1 ex. : Ineu 1.IV.1937. 

107. Parnmene inquiliana Flet
cher - 1 ex. : Ineu 12.IV.1923. 

108. Pammene agnotana Rbl. -
1 ex. : Ineu 2l.VII.l921. 

109. Strophedra nitidana F. - 1 
ex. : Ineu 25.VI.1939. 

110. Lathronympha strigana F. 
- 24 ex. : M�ii Retezat (1000-
2000 rn) 5.VII.1929, 7.VII.1929, 8. 
VII.1929 (2 ex.), 9.VII.1929 (2 ex.), 
10.VII.1929 (2 ex.) ,  29.VII.1929, 21. 
VIII.1930 ; Ineu 23.V.19:3f. 30.V. 
1935, 7.VI.1939, 10.VI.193:'·, 31 .VI. 
1938 ,  23.V.1936, 26.VI.193�. 5.VII. 
1932, 8.VII.1932, 26.VII.1936, 2.  
VIII.1935, 7.VIII.1935, 22.VIII. 
1924, 25.VIII.1935. 

111. Eucosrnomorpha albe1·sana 
Hb. - 3 ex. : Mtii Retezat (1000-
1400 rn) 27.V.1936, 28.V.1936, 30. 
V.1936, 10.VII.1929 ; Mtii Harghi
ta (cca. 1000 rn) ll.VII.1934. 

112. Enarmonia formosana Sc. 
- ex. : Ineu 24.V.1941, 12.VII. 
1925. 

113. Enarmonia profundana F. 
- 20 ex. : Incu 29.V.1925, l.VI. 
1932 ,  2.VI.1920  (2 ex.), 5.VI. 1920, 

13 .VI.1 920 ,  23.VI.1935, 27.VI.1935, 
3.VII.1922, 5.VII.1922 (2 ex.) , 14. 
VII.1922, 20.VII.l920, 29.VII.1935 
(3 ex.) , 10.VIII.1935, 2 1 .VIII.1924, 
22. VIII.1924, 25.VIII.1924. 

Trib. EUCOSMINI Obraztsov 

114. Rhyacionia buoliana Den. 
et Schiff. - 4 ex. : Mtii Harghita 
(cca. 1000 rn) 12.VII.1934; Ineu 
10.VII.l 927 ,  14.VII.1932, 28.VII. 
1935. 

1 1 5 .  Rhyacionia pinivorana Zll. 
- 6 ex. : Ineu 28.VI.1922, 29.VI. 
1936, 6.VII.1932 (2 ex.), 8.VII.l922, 
17.VII.1935. 

116. Blastesthia mughiana Zll. 
- 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 1800 
rn) 3.VII.1929. 

117. Spilonota tripunctana - 18 
ex. : Mtii Retezat (cca. 1100 rn) 
l.VI.1936, 7.VII.1929 (2 ex.), 20. 
VII.1937, 21.VII.1937 ; Ineu 24.IV. 
1937, 2.V.1921, 5.V.1921, 8.V.1937, 
11.V.1936 (2 ex.) , 16.V.1938 (3 ex.), 
20.V.1938 (3 ex,) , 26.V.1928. 

118. Spilonota ocellana F. - 13 
ex. : Ineu 2.VI.1931, 6.VI.1939, 12. 
VI.1935, 19.VI.1941, 25.VI.1932, 26. 
VI.1938, 28.VI.1928, 3.VII.1927, 3. 
VII.1936, 20.VII.1930, 26.VII.1922, 
26.VII.l927, 21.VIII.1936. 

119. Foveifera hastana Hb. - 1 
ex. : Ineu l.VII.1938. 

120. · Thiodia cih·ana Hb. - 1 
ex. : Incu 7.V.1932. 

121. Eucosma albidulana H.S.-
7 ex. : Ineu 9.VII.1938, 16.VII.1920, 
16.VII.1935, 20.VII.1935, 23.VII. 
1934, 24.VII.1936, 3.VIII.1935. 

122. Eucosma fulvana Stph. -
J 4 ex. : Ineu 22.III.1932, 22.V. 
1928, 21.VI.1921, 23.VI.1932, 25.Vl. 
1930, 26.VI.1927, 26.VI.1935, 27.Vl. 
1928 ,  4.VII.1939, 13.VII.193�, 13. 

89 



VII . 1 938 , 1 7.VII . 1 936,  2 1 .VII . 1 934, 
27.VII . 1 938 .  

1 23. Eucosma maritima West. et 
Hurnp. - 6 ex. : Ineu 1 2 .V. 1 936, 
l l .VII . 1 936,  14.VII . 1 922 ,  24.VII. 
1 936, 2 6.VII . 1 925, 29 .VII.1 938. 

124. Eucosma expallidana Hw. 
- 13 ex. : Mtii Harghita (cca. 800 
rn) 11.VI I . 1 934; Ineu 1 3.VI.1 927, 
20.VI.1928 (2 ex.), 26 .VI.1927, 29. 
VI. 1 936, 7.VII.1 938 , 8.VII.1 936 ,  15. 
VII.1938 ,  1 6.VII . 1 938 1 8 .VII . 1 938 ,  
26.VII. 1935, 8 .VIII. 1936. 

125. Eucosma cana Hw. - 31  
ex. : Mtii Retezat (1000-1 600 rn) 
1 8 .VI.1937, 28.VI.1 937, l l .VII.1 929,  
1 2.VII.1 929 , 1 7 .VII. 1929  (2 ex), 20.  
VII.1 937 , 2 l .VII . 1 929, 23.VII . 1 937, 
29.VII. 1 929,  29.VII.1 932,  8.VIII. 
1 937; Mt Codru 24.VI . 1 925; Ineu 
1.VI.1927, 8 .VI.1928,  1 7.VI . 1 928,  
18.VI.1933,  22.VI.1 932, 22.VI.1 934, 
28.VI.1 925, 2.VII.1 938,  7.VII.1 938 ,  
9.VII.1 922, 1 1 .VII.1 922,  1 5.VII . 1 935 
(3 ex.), 1 9 .VII.1 920, 20.VII . 1 9 2 1 ,  
26.VII . 1 935, 3.VIII.1929 .  

126. Eucosma decolorana Frey . 
- 11 ex. : Ineu 15.VI.1927, 23.VI . 
1934, 25.VI.1 930, 29.VI.1 927 (2 
ex.), 30.VI.1 938,  1 .VII . 1 936 , LVII. 
1 938 ,  3.VII . 1 936, 5.VII.1928 ,  29. 
VIII.19 28 .  

127. Eucosma campoliliana Den. 
et Schiff. - 1 0  ex. : Mtii Retezat 
(1000-1400 rn) 30.VI.1929, 7.VII .  
1 929, 14.VII.1929,  1 6.VII .i937,  1 8 .  
VII.1 929  ( 2  ex.), 20 .VII.1 937, 22. 
VII.1937 (2 ex.), 2 6·.VII.1 937.  

128. Eucosma hohenwartiana 
Den. et Schiff. - 8 ex. : Mtii Har
ghita (cca . 1 1 00 rn) 1 1 .VII . 1 9 34; 
Ineu 20 .V. 1928 ,  3 .VI.1 922,  17.VI. 
1 922,  20.VI . 1 928 ,  23 .VI.1927, 16. 
VII.1920 ,  16.VIII.1 938 . 

1 29. Eucosma conterminana H .S. 
- 19 ex. : Incu 22.VI.1920, 25.VI . 
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1934, 28.VI. 1 9 38 ,  30.VI.1 934, LVII. 
1938,  2 .VII.1 9 38 (2 ex.), 7.VII.1936, 
9 .VII1 922,  l l .VII . 1 922 , 1 1 .VII.l932, 
16.VII . 1 935, 17.VII.1935, 3 .VIII. 
1 933 ,  4.VIII. 1934, 1 1 .VIII. 1934, 14. 
VIII . 1 936 (2  ex.), 30.VIII.1 936. 

1 30.  Eucosma lacteana Tr. - 2 
ex. : Ineu 20.VI . 1 928 ,  5.VIII.l 936. 

131.  Eucosma metzneriana Tr. 
6 ex. : Ineu 1 8.VI.1 935, 2 l .VI.1932 , 
26 .VI. 1936 ,  28 .VI.1 938 (2 ex.), 3. 
VII.1 9 3 1 .  

132. Pseudeucosma caecimacula
na Hb. - 1 4  ex. : Ineu 20.VI.1939, 
l.VII.1 934, l .VII.1 935 (2 ex.), LVII. 
1938,  1 7.VII.1 936 ,  15.VII . 1935, 20. 
VII.1935 (6 ex.), 25.VII . 1 9 35. 

1 3 3. Pseudeucosma modicana Zll. 
-· 1 ex. : Ineu 8 .VII.1936. 

134. Pseudeucosma hepatariana 
H.S. - 4 ex. : Ineu 4.VI . 1 9 2 8 ,  10. 
VI . 1 935 , 17.VI.1 921 , 26 .VI . 1 9 35. 

1 35. Epiblema graphana Tr. -
1 ex. : Ineu 1 4.VIII.1 921 .  

1 36. Epiblema similana Den. et 
Schiff. - 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 
1000 rn) 2 .VIII . 1 932. 

1 37. Epiblema foenella L. - 10 
ex. : Ineu 28.V.1920 ,  2 .VII. 1 9 3 8  (2 
ex.), 4.VII. 1 936 ,  6.VII.1 928,  1 7 .VII. 
1932, 2 2 .VII.1 921 , 3 1 .VII.1928 ,  10. 
VIII.1 920; $uga� Bai 15.VII.193 1. 

1 38. Epiblema hepaticana Tr. -

1 0  ex. : Mtii Retezat (1000-1600 
rn) l .VI . 1 936, 5.VI . 1932 ,  28 .VI .1937 
15.VII . 1 929,  1 7.VII.1929,  1 7 .VII. 
1 939, 1 9 .VII . 1 929 ,  1 9 .VII.1939 ,  22. 
VII.1 9 37 ; Mt Codru 2 1 .VI.1925. 

139 .  Epiblema cnicicolana Zll.-
1 ex. : Ineu 1 7.VI.1928.  

140. Epiblema fuchsiana Ross. 
- 7 ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 
rn) 5.VII.1 937 ,  20.VII.1937 ,  27.VII. 
1937 (2 ex. ) ; Ineu 29.V. 1925 , 8.VI. 
1 935, 1.XI. 1 935. 



141. Epiblema scutulana Den. et 
Schiff. - 8 ex.: Mtii Retezat (11 00 
-1300 rn) 3l.V.1936, 2.VI.1936, 30. 
VI.1937, 12.VII.1929, 15.VII.1929, 
31.VII.1937 ; Ineu 15.VL1929, 29. 
VI.1928. 

142. Epiblema trigeminana Stph. 
- 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 900 
rn) 26.VII.1932. 

143. Epiblema obscurana H.S. -
1 ex. : Mtii Retezat (cca. 900 rn) 
11.VII.1929. 

144. Epiblema farfarae Fletcher 
- 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 1100 
rn) 15.VII.1929. 

145. Epiblema turbidana Tr. -

3 ex. : Mtii Retezat (1000-1100 
rn) 4.VI.1936, 22.VI.1937, 10.VII. 
1937. 

146. Epiblema scutulana Den. et 
Schiff. - 11 ex. : Ineu 4.V.1921, 
18.V.l926, 23.VI.1933, 28.VI.1928, 
30.VI.1935, 1.VII.1934 (2 ex.), 1. 
VII.1938, 10.VII.1932, 10.VIII.1935, 
12.IX.1937. 

147. Cacochroea grandaevana 
Zll. - - 2 ex. : M�ii Retezat (1100-
1300 rn) 1.VIII.1932, 9.VIII.1937. 

148. Notocelia uddmanniana L. 
- 9 ex. : Mtii Retezat (cca. 900 rn) 
25.V.1936 ; Ineu 6.VI.1936 (2 ex.), 
7.VI.1939, 16.VI.1936 (2 ex.), 4.VI 
1936 ; Cornandau 25.VII.1931 ; 
Sfintu Gheorghe (jud. Covasna) 23. 
VII.193 1. 

149. Notocelia junctana H.S. -
15 ex. : Ineu 15.VI.1922, 25.VI. 
1920, 26.VI.1936, 4.VII.1936, 10.VII. 
1935, 10.VII.1936, 13.VII.1922, 17. 
VII.1935, 17.VI. 1936 (2 ex.), 19. 
VII.1938, 20.VII.1935, 23.VII.1924, 
24.VII.1924, 29.VII.1938. 

150. Notocelia rosaecolana Dou
bleday - 3 ex. : Ineu 2.VI.1938, 8. 
VI.1939, 15.VI.1939. 

151. Notocelia tetragonana Stph. 
- 3 ex. : Ineu 13.V.1928, 22.VI. 
1934, 30.VI.1938. 

152. Notocelia suffusana Dup. -
13 ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 m) 
15.VII.1929; Ineu 15.V.1927, 27.V. 
1935, 30.V.1921, 9.VI.1928, 11.VI. 
1928, 12.VI.1928, 2 l.VI.1937, 23. 

VI.1933, 28.VI.1928, l.VII.1932, 1. 
VII.1935, 6.VII.l927. 

153. Notocelia incarnatana Zk. 
- 22 ex. : Ineu 12.VI.1935, 19.VI. 
1935 (2 ex.), 20.VI.1935, 21.VI.1939, 
22.VL1928, 24.VI.1939, 25.VI.1928, 
26.VI.1927, 28.VL1928 (2 ex), 29. 
VI.1936, 29.VI.1938, 30.VL1921, 1. 
VII.1933, 4.VII.1935, 20.VII.1935 (2 
ex.), 28.VII.1921, 30.VII.1935; fâra 
date (2 ex.). 

154. Gibberifera simplana F.R. 
- 1 ex. : Ineu 7.VIII.1935. 

155. Gypsonoma dealbana Froel. 
- 7 ex. : Mtii Retezat (cc. 1100 rn) 
2.VII.1937 ; Ineu 27.V.1917, 4.VI. 
1941, 8.VI.1932, 12.VI.1928, 29.VI. 
1938 ; Lacul Sf. Ana 2l.VII.1931. 

156. Gypsonoma sociana Hb. -

7 ex. : Ineu 2.VI.1939, 12.VI.1928, 
15.VI.1939, 16.VI.1921, 23.VI.1939, 
4.VII.1939 ; Aldeni 2.VI.1939. 

157. Gypsonoma appressana Tr. 
- 8 ex.: Ineu 30.V.1930, 3l.V.1920, 
22.VI.1922, 23.VI.1922, 27.VI.1928, 
1.VII.1932, 18.VI.1938, 19.VII.1936. 

158. Zeiraphera bimaculana 
Schlager - 1 ex. : Ineu l.VII.1939. 

159. Zeiraphera diniana Gn. -
1 ex. : Ineu 14.VII.1936. 

160. Zeiraphera isertana F. -
27 ex. : Mtii Retezat (cca. 1000 rn) 
3.VII.1936 ; Ineu 15.V.l924, 19 .. V. 
1925, 30.V.1920, 2.VI.1928, 12.VI. 
1935, 15.VI.1932, 15.VL1939, 17.VI. 
1928, 18.VI.1931, 19.VI.1935 (2 ex.), 
2l.VI.1920, 26.VI.1922, 27.VI.1935, 
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28.VI.1922, 28.VI.1928, 30.VI.1928, 
2.VII.1928, 3.VII.1922, 4.VII.1935, 
5.VII.1922, 7.VII.1922, ll.VII.1922, 
12.VII.1922, 28.VII.1917, 24.VIII. 
1927. 

161. Griselda stagnana Den. et 
Schiff. - 1 ex. : Ineu 14.VII.1924. 

162. Crocidosema plebejana Zll. 
- 3 ex. : Ineu 15.VIII.1936, 21. 
VIII.1936, l.XI.1928. 

163. Epinotia solandriana L. -
5 ex. : Mtii Retezat (1000-1300 rn) 
5.VII.1937 (2 ex.), 27.VII.1937, 2. 
VIII.1937, 3.VIII.l937. 

164. Epinotia kochiana H.S. -
1 ex. : Ineu 27.VI.1936. 

165. Epinotia nisella Cl. - 1 
ex. : Mtii Retezat (cca. 1000 rn) 
18.VII.1937. 

166. Epinotia ramella L. -- 2 
ex. : Mtii Retezat (1100-1400 rn) 
26.VII.1937, l.VIII.1932. 

167. Epinotia sordidana Hb. -
12 ex. : Mtii Retezat (1000-1300 
rn) 27.VII.l937 (2 ex.), 28.VII.1932, 
28.VII.l937, 29.VII.1937 (3 ex.), 2. 
VIII.1937, 3.VIII.1937, 5.VIII.1937 
(2 ex.), 22.VIII.l937. 

168. Epinotia binotana Wck. -
1 ex. : Mtii Retezat (cca. 1000 rn) 
16.VII.1937. 

169. Epinotia caprana F. - 1 
ex. : Mtii Retezat (cca. 1100 rn) 
28.VII.1937. 

170. Epinotia nigricana H.S. - 6 
ex. : Mtii Retezat (1100-1300 rn) 
29.VI.1929, 1.VII.1937; Ineu 24.VII. 
1926, 24.VII.1936, 14.VIII.1932 (2 
ex.) .. 

171. Epinotia subocellana Dono
van- 6 ex. : Mtii Retezat (1000-
1200 rn) 27.V.1936, 18.VII.1929, 19. 
VII.1937, 24.VII.1937, 30.VII.1929 ; 
Ineu 5.VII.1934. 

92 

172. Epinotia tedella Cl. - 15 
ex. : Mtii Rctezat (600-1400 rn) 
3.V.1936, 25.V.1936, 3l.V.1936, 2. 
VI.1936, 9.VI.1937 (2 ex.), 12.VI. 
1937 (2 ex.), 8.VII.1938, 20.VII. 
1929'; Mtii Harghita (cca. 900 rn) 
12.VII.1934, 17.VII.1934 ; Ineu 9.V. 
1929, 1l.V.1936, 11.VII.1931. 

173. Epinotia immundana F.R. 
- 27 ex. : Ineu 30.IV.1920, 13.V. 
1928, 20.V.1928, 27.V.1921, 27.V. 
1925, 12.VI.1935, 16.VI.1936, 20. 
VI.1932, 26.VI.1931, 27.VI.1935, 28. 
VI.1935, 29.VI.1927, 30.VI.1938, 1 . 
VII.1935, l.VII.1936, 2.VII.1936, 4. 
VII.1935, 4.VII.1936 (2 ex.), 4.VII. 
1938, 13.VII.1933,  15.VII.1936, 30. 
VII.1933, 10.VIII.1938, 12.VIII.1934 
14.VIII.1938, 15.VIII.1936. 

17 4. Epinotia trimaculana Dono
van - 1 ex. : Ineu 22.VI.1931. 

175. Epinotia cruciana L. - 9 
ex : Mtii Retezat (1000-1500 rn) 
9.VII.1929, 10.VII.1929, 12.VII. 
1937, 18.VII.1936, 19.VII.1937, 22. 
VII.1937, 26.VII.1937, 27.VII.1932 
(2 ex.). 

176. Epinotia festivana Hb. - 2 
ex. : Ineu 24.VI.1924, 7.VIII.1935. 

177. Epinotia rubiginosana H.S. 
- 1 ex. : Incu 29.VI.1938. 

178. Epinotia fraternana Hw. -
4 ex. : Mtii Retezat (1100-1400 rn) 
8.VI.1937, ll.VII.1929, 12.VII.1929; 
Ineu 20.VI.1941. 

179. Epinotia granitana I--I.S. -

1 ex. : Ineu 2.VII.1938. 
180. Epinotia nanana Tr. - 5 

ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 rn) 18. 
VII.1939 ; Ineu 22.V.1921, 29.VII. 
1921, 8.VIII.1930, ll.VIII.1929. 

181. Ancylis achatana Den. et 
Schiff. - 10 ex. : Mtii Harghita 
(cca. 600 rn) 14.VII.1934 ; Ineu 24. 
V.1934, 2.VI.1921, 2.VI.1928, 19.VI. 



1928, 26.VI.1935, 27.VI.1938 (2 ex.), 
28.VI.1937, 5.VII.1932. 

182. Ancylis laetana F. - 7 ex. : 
M�ii Retezat (1000-1200 rn) 8.VII. 
1937, 12.VII.1937, 17.VII.1929, 21. 
VII.1937 (3 ex.); Ineu 22.VI.1925. 

183. Ancylis comptana Froel. -
10 ex. : Ineu 17.IV.1936, 23.VI. 
1935, 26.VI.1935 (2 ex.), 4 .VII .1935, 
14.VII.1935 (2 ex.), 17.VII.1935, 15. 
VIII.1935, 25.IX.1936. 

184. Ancylis mitterbacheriana 
Den ct Schiff. - M�ii Retczat (cca. 
1200 rn) 27.VI.1932, 22.VII.1932 (2 
ex.); Incu 10.V.1921, 12.V.1931. 

185.  Ancylis upupana Tr. - 2 
ex. : M�ii Retezat (cca. 1000 rn) 4. 
VI.19�36 ; Ineu 15.V.1927. 

186. Ancylis selenana Gn. - 3 
ex. : Ineu 1G.V.1928, l.VII.1921, 20. 
VIII.1927. 

187. Ancylis apicella Den et 
Schjff. - 9 ex. : Incu 3.IV.1928, 
8.IV.1931. 16.VI.1920, 26.VI.1921, 
27.VII.1938, 31.VII.19�i8, 2.VIII. 
1938, 5.VIII.1938, 19.VIII.1924. 

188. Ancylis tineana Hb. -- 1 
ex. : Ineu 3.IX.1927. 

189. Ancylis obtusana Hvv. - 2 
ex. : Incu 2.V.1921 (2 ex. ) . 

190. Ancylis geminana Donovan 
- 4 ex. : :rvi�ii Rctczat (1100-1700 
rn) 7.VII.l929, 12.VII.1929, 29.VII. 
1932; Incu 18.V.l923. 

191. Ancylis badiana Den. ct 
Schiff. - 6 ex. : Incu 3.IV.1928, 
3.VI.1934, 20.VI.1936, 27.VI.1938, 
5.VIII.1936, 6.IX.1936. 

192. Ancylis myrtillana Tr. - 12 
ex. : Mtii Retczat (1000-1400 m} 
29.V.l936, 29.VI.1929, 30.VI.l937, 
8.VII.1937, 10.VII.1929, 12.VII. 
1929, 12.VII.1937, 15.VII.1929, 18. 
VII.1929, 21.VII.1937 (2 ex.); Incu 
10.VII.1935. 

193. Ancylis unculana Hw. - 8 
ex. : Ineu 11. V.1936, 18.V.1935, 24. 
V.1934, 8.VI.1934, 30.VI.1927, l.VII 
1934, 29.VII.1935, 26.VIII.1935. 

. 

Trib. OLETHREUTINI Obraztsov 

194. Aterpia corticana Den. et 
Schiff. - 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 
2100 rn) 27.VII.l932. 

195. Hedya atropunctana Zett. 
- 11 ex. : Ineu 27.V.1925, 4.VI. 
1939 , 12.VI.1935 (2 ex.), 28.VI.1928 
2.VII.1926, 5.VII.1920, 10.VII.1926, 
1l.VII.1941, 26.VII.1922, 29.VII. 
1935. 

196. Hedya pruniana Hb. - 17 
ex. : lVItii Rctezat (1300-1500 rn) 
10.VII.1929 (2 ex.), 20.VII.1937 ; 
Ineu 2.V.1921, 12.V.1926, 13.V.1928 
16.V.l928, 16.V.1939, 17.V.1928, 
17.V.1941 (2 ex.), 22.V.1941, 4.VI. 
1941, 7.VI.1922, 10.VI.1939 , ll.VI. 
1941, 22.VI.1927. 

197. He dy a sali cella L. - 1 ex. : 
Ineu 3l.V.1930. 

198. Hedya nubiferana Hw. -
12 ex. : M�ii Retezat (cca. 1300 rn) 
17.VII.1929: Ineu 1l.V.1936, 27.V. 
1935, 6.VI.1939, 10.VI.1928, 10.VI. 
1938, 13.VI.1941, 17.VI.1939, 19.VI. 
1939, 27.VI.1927, 2.VII.1927, 3.VII. 
1939. 

199. Apotomis betuletana Hw. -
3 ex. : Ineu 3.VII.1937, 21.VII.1931, 
21.VII.1934. 

200. Apotomis sororculana Ztt. 
- 1 ex. : M�ii Retczat (cca. 1700 
rn) 11.VII.1929. 

201. Apotomis semifasciana Hw. 
- 5 ex. : Mtii Retczat (cca. 1100 
rn) 3.VI.1936 : Incu 2.VI.1933, 28. 
VII.1931, 29.VII.35 (2 ex.). 

202. Apotomis sauciana Froel. 
4 ex. : M�ii Retezat (1000-1300 
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rn) 28.V.1936, 26 .VII.1937, 31.VII. 
1 937 ; Incu 17.VI.1941. 

203.  Apotomis capreana Hb. -
1 ex. : Ineu 15.VII.1925 . 

204. Apotomis inundana Den. et 
Schiff. - 1 ex. : Mtii Retezat (cca. 
1 000 m) 3.VI.1936. 

205. Endothenia quadrimaculana 
Hw. - 21 ex. : Mt. Drocea 14.VIII. 
1924 ; Ineu 18.V.1936, 20.V.1935, 
30 .VI.1934, l.VII.1927, 7.VII.1926, 
1 0 .VII.1936, 1l.VII.1936 (2 ex.), 12. 
VII.1936, 21.VII.1934, 22.VII .1921, 
28.VII .1931, 29.VII.1928, 4 .VIII. 
1933, 15 .VIII.1936, 20.VIII.1921, 
24.VIII.1927 (2 ex.) ,  21.IX.1936, 23. 
IX.1936. 

206. Endothenia gentianaeana 
Hb. - 34 ex. : Mtii Retezat (cca.  
1400 rn) 8.VII.1929; Ineu 2l.V.1921, 
23.V.1934, 9.VI.1938, 14.VI.1917, 
19.VI.1927, 20.VI.1926, 20 .VI. 1935, 
21 .VI.1935, 27.VI.1927, l.VII.1921, 
2.VII.1938, 4.VII.1938, 5.VII . 1938, 
7.VII.1936, 10 .VII.1927, 11.VII. 
1938 (2 ex.), 12.VII.l927, 15 .VII.  
1931, 20.VII.1935, 21.VII.1934, 23. · 

VII.1936, 30.VII.1938, 30.VII. 1939, 
31.VII.1934, l.VIII.1921, LVIII. 
1936, l .VIII.1938 (2 ex.), 2.VIII. 
1925, 29.VIII.1934, 17.IX.1935, 24. 
IX.1920. 

207. Endothenia lapireana H . S . 
- 11 ex. : Mtii Retezat (1000-1400 
rn) 18.VI .1937, 28.VI.1937, 2.VII. 
1929, 5 .VII.1937, 7.VII.1937, 8.VII. 
1937, 20.VII.1937, 27.VII.1937, 28. 
VII. 1937 ; Ineu 30.V.1939, 3.VI. 
1939. 

208. Endothenia nigricostana 
Hw. - 2 ex. : Ineu 2.VI.1932, 13. 
VIII.1929. 

209. Endothenia ericetana West
wood - 8 ex. : Ineu 5 .V.192 0, 22. 
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VI.1934, 4.VII.1927, 10.VII. l 927, 
16.VII.1932, 26.VII.1935 , 29 .VIII. 
1931, 1.IX. 1 928 . 

210. Bactra furfurana Hw. - 40 
ex. : Ineu 18.V.1921, 18.V.1926 ,  18. 
V.1939, 24.V.1915, 9.VL1939, 10. 
VI.1939, 14.VI.1939, 15.VI.1927, 
2l.VI.1935, 2 3 .VI.1932, 27.VI. 
1938, 29.VI.1936, 30.VI.1939, 2. 
VII.1938 (6 ex.) ,  3.VII.1930, 6.VII. 
1938, 8.VII.1938, 9.VII.1932, lO .VII. 
1932, 11.VII.1932, 11.VII. 19::>8, 12. 
VII.1938, 14.VII.1933, 14 .VII.1938, 
18.VII.1936, 24.VII.1936, 3 .VIII . 
1924, 4.VIII .1936, 11.VIII.1936, 12. 
VIII .1922, 19.VIII.1931, 24.VIII. 
1936, 27.VIII.1924, 27.VIII.1936, 
25.IX.1936. 

211 .  Bactra lanceolana Hb. - 7 
ex. : Ineu 2.V.1921, 27.VI.1827, 4. 
VII.1927, 9.VII.1922, 10 .VII.1932, 
10.VII.1936, 18.IX.1936. 

212. Bach·a gozmanyana Toll -
3 ex. : Ineu 19.V.1929, 26.VI.l927, 
9.VII.1938. 

213. Bactra robustana Chr. - 11 
ex. : Ineu 24.V.1934; 9.VI.1927, 14. 
VI.1928, 16.VI.1932, 4.VII.1939, 9. 
VIL1939, 10 .VII.1931, 14.VII.1922, 
17.VII.1926, 30.VII.1938, 27. VIII. 
1936. 

214. Bactra rufescens Hw. - 3 
ex. : Ineu 14.VI.1935, 2.VIII.1935; 
8.VIII.1935. 

215. Epibactra sareptana H .S. -· 
26 ex. : Mtii Retezat (cca. 1200 rn) 
12.VII.1937 ; Ineu 14 .V. 1936, 15 .V. 
1936, 2l.V.1934, 3.VL1934, 9 .VL 
1928, 19.VI.1935, 26.VI.1927, 2.VII. 
1938, 4.VII.1938, 5.VII. 1929, 5.VII. 
1932, 6.VII.1938, 7.VII.1936 (2 ex.), 
8.VII.1936, 9.VII.1923, 9.VII.193 8; 
10.VII.1932, 10 .VII.1936, 17.VII. 
1936, 19.VII.1938, 20.VII.1937, 2 0 .  
VIL1938, 10.VIII.1938, 21.IX.1932. 



2 16. Epibactra venosana Z. - 2 
ex. : Ineu l.VII.1 927 ; Baia de Cri!? 
(jud. Hunedoara) 16.V.1921 . 

2 1 7. Lobesia botrana Den. et 
Schiff. - 1 1  ex. : Mtii Retezat (cca. 
1200 rn) 12.VII .1 929 ; Ineu 16.IV. 
192 1  (2 ex.) , 2.V. 1921 ,  3 .V. 1 921 , 5. 
V.l 930 ,  12 .V. 1 927, 17.VI . 1 926, 12 .  
VII. 1 933,  l .VIII . 1 938 ,  30.X.1920. 

2 1 8. Lobesia artemisiana Zll. -
1 ex : Mtii Harghita (cca. 1400 rn) 
1 3 .VII . 1 934. 

2 1 9 .  Lobesia euphorbiana Trr. -
1 ex. : Mtii Harghita (cca. 1400 rn) 
1 2 .VII.1 934. 

220 .  Orthotaenia undulana Den. 
et Schiff . - 3 ex. : Ineu 21.V.1937, 
1 8.VI . 1 927 ,  1 8.VII. 1936. 

221 .  Pseudohermenias claustha
liana Saxesen - 5 ex. : Mtii Rete
zat ( 1000-1 500 rn) 12.VII.1 937 ,  1 5. 
VII . 1 929, 20.VII.1 937 ,  22.VII.l 937, 
30.VII.1 939.  

222. Olethreutes arcuella Cl. -
1 9. ex. : Mtii Retezat (700-1 200 
rn) 25.V.1 936 ,  18.VI.1 937 ,  29.VI . 
1937 ,  30.VI . 1 929 ,  28 .VII . 1 937 ; Ineu 
2.V. 1 9 2 1 ,  16 .V. 1 939 ,  1 7 .V. 1939 ,  26. 
V. 1 94 1 ,  27.V. 1 939,  30.V.1 941  (3 
ex.) , 3 1 .V.193 1 ,  2.VI . 1 939,  2.VI . 
1 94 1 ,  4.VI.1939,  1 4.VI . 1 922 ,  1 7.VI. 
1 941 . 

223. Olethreutes umbrosana Trr. 
- 7 ex. : Mtii Retezat (900-1100  
rn)  4.VI . l 936 , 3 .VII. 1 929, 22.VII .  
1937  ; Ineu 1 .V. 1921 ,  8.VI.1922 ,  9 .  
VI.1928 ; Cornandau (jud. Covasna) 
25.VII.1 935. 

224. Olethreutes siderana Tr. -
1 8  ex. : Mtii Retezat (1000-1200 
rn) 22 .VI . 1937, 5.VII. 1937, 8 .VII. 
1937 ,  1 7.VII.1 937,  1 8 .VII . 1 937 (3 
ex.) ,  1 9.VII . 1 937 ,  20.VII. 1 937 ,  21. 
VII.1 937, 22.VII.1 937 (4 ex.) ,  23.VII . 
1 9 3 7  (3 ex.) ; Ineu 2l .VI. 1928.  

225. Sciaphila branderiana L. -
3 ex. : Mtii Retezat ( 1000-1200 m) 
1 8.VII.1 937, 25.VII.1 93 7, 27.VU. 
1 937 . 

226. Argyroploce bipunctana F. 
- 3 ex. : Mtii Retezat (1 1 00-1400 
rn) 10.VII.1929 ,  20.VII.1 937 ; Mtii 
Harghita (cca. 1 400 rn) 1 3 .VII.1 934. 

227. Argyroploce metallicana 
Hb. - 3 ex. : Mtii Retezat ( 1 100-
1500 rn) 8 .VII . 1 929 ,  1 1 .VII . 1937 ,  3 1 .  
VII. 1932. 

228. Argyroploce lacunana Den . 
et Schiff. - 16 ex. : Mtii Retezat 
( 1 1 00-1 500 rn) 6.VII.1 920, 8 .VII . 
1929 ; Mtii Harghita (cca. 700 rn) 
1 2 .VII.1 934 ;  Ineu 1 1 .V. 1 936 (3 ex.) ,  
20.V. 1928 (2 ex.) , 25.V. 1 941 , 27 .V. 
1935, 29.V. 1 920, 30.V.1935 (2 ex.), 
1 8.IV.1926, 1 9.VI.1 9 3 1 ,  9 .VIII.1924. 

229. Argyroploce stibiana Gn. -
2 ex. : Mtii Harghita (cca. 1200 rn) 
13 .VII.1934 ; Tinovul Moho� (Tu�
nad) 20.VII.1 9 3 1 .  

230. Argyroploce olivana Tr. -
2 ex. : Ineu 9.VII. 1938 ,  1 7.VII.l93 7 .  

23 1. Argyroploce aurofasciana 
Hw. - 7 ex. Mtii Rctezat ( 1 000-
1800 rn) 1 4.VII.1 926 ,  1 8 .VII.1 929 ; 
Ineu 1 2.VI . 1916 ,  1 2.VI.1 926 ,  1 3 .VI . 
1 928 ,  1 9.VI.1 935, 27.VI.1 91 7. 

232. Paracelypha rivulana Sc. -
1 6  ex. : Mtii Retezat (400-1000 rn) 
20.VI . 1 93 7 ,  1 6 .VII.1 921  ; Mtii Har
ghita (cca. 800 rn) 1 1 .VII.1934 (2 
ex.) ; Ineu 4.VI.1 935, 5.VI . 1 922,  9 .  
VI . 1 928, 2l .VI. 1 932 ,  24 .VI.1 939, 4 .  
VII . 1937 ,  20.VII.1 935, 22.VII.l 924,  
5.VIII.1 921 ,  1 3.VIII . 1 934, 30.VIII .  
1941 ; Tîrnaveni 30 .V.1 922 (leg. 
Do bay) .  

233.  Celypha striana Den. et 
Schiff. - 42 ex. : Mtii Retezat 
(1000-1400 rn) 29.VI. 1 929 , 4.VII. 
1 929 ,  7 .VII . 1 929 (2 ex.) ,  8.VII. 1 929, 
1 4.VII. 1929 ; Ineu 1 7.V.1915, l .VI. 
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1 9 2 1 ,  2 .VI . 1 9 27 (2 ex.) ,  8.VI . 1 9 2 2 ,  
9. VI . l 939 ,  1 3 . VI . 1 94 1 ,  1 7 .VI . 1 9 3 9 ,  
20 .VI . 1 94 1  (2 ex .) ,  2 2 .VI . 1 9 34,  2 6 .  
VI . 1 9 4 1 (2 ex. ) ,  2 8 . VI . 1 9 3 8 ,  LVII.  
1 9 4 1 ,  3 . VII . 1 9 3 3 ,  5 .VII. 1 9 2 3 ,  5 .Vrt. 
1 933,  9 .VII . 1 9 2 1 ,  2 3 .VII . 1 9 3 6 ,  24 . 
VII . 1 931 , 25 .VI I . 1 9 3 6 ,  2 7 .VII . 1 93 8 ,  
2 .VIII. 1 9 2 9 , 5 .VIII . 1 9 3 6 ,  8 .VIII .  
1 924 . 8 .Vill . 1 9 3 8 ,  1 5 .VIII . 1 9 2 0 ,  1 7 .  
VIII . l 9 3 8 ,  2 0 .VIII . 1 924 ( 2  ex.) ,  2 7 .  
VIII . 1 922 ,  2 9 .VIII. l 9 28 ; Tîrnaveni 
5 .VI. 1922 (leg. Dobay) ; $uga:;; Bai 
1 5 .VII. 1 9 3 1  ; Cornandau 25 .VII. 
1 9 3 1 .  

234.  Celypha rufana Sc. - 1 7  
ex. : Mtii Retezat ( 1 100-1 400 rn) 
1 5 . VII . 1 9 2 1 ,  2 1 .VII . 1 9 37,  VII . 1 9 3 7  ; 
Ineu 2 1 .V. 1 9 2 1 ,  l .VI . 1 9 2 7 ,  l .VI.  
1 9 3 5 ,  5 . VI. 1 9 2 1 ,  1 7 .VI . 1 9 3 8 ,  2 2 .VI. 
1 9 2 1 ,  1 5 .VII . 1 9 3 6 ,  2 1 .VII . 1 9 3 4 ,  2 3 .  
VII . 1 9 3 6 ,  2 6 .VII . 1 9 3 5 ,  6 .VII I . 1 9 2 1 ,  
1 0 . VIII . l 9 2 1 ,  1 0VIII . 1 92 8 ,  l . IX. 
1928 .  

2 :i 5 .  Celypha rurestrana Dup . -
3 1  ex. : Mtii Rctezat (cca. 1 1 00 rn) 

l .VII . 1 9 20 ; Incu 17 .V. 1 9 2 9 ,  22 .V. 
194 1 ,  2 3 . V. 1 9 3 5  (2  ex.), 3 0 .V. l 9 21 , 
30.V. 7935 , 3 1 .V. 1 9 2 1 ,  4.VI . 1 92 8 ,  7. 
VI. 1 935 ,  1 2 .VI . 1 9 2 8 ,  2 6 .VI . 1 92 2 ,  26 . 
VI . 1 9 3 1 ,  28 .VI . 1 9 2 8 ,  30.VI . 1 9 2 1 ,  1 . 
VII . 1 9 39 ,  3 . VII . 1 9 27 ,  9 .VII . 1 9 2 9, 
i ü .VII . 1 9 2 7 ,  1 1 .VII . 1 93 6 ,  1 4 .VII.  
1 9 3 8 ,  2 0 .VII . 1 9 3 5 , 2 1 .VII . 1 92 6 , 22 . 
VII . 1 924 , 23 .VII . l 9 2 2 ,  2 6 .VI I . l 9 2 2, 
4.VIII . 1 934 ,  1 1 .VIII . 1 924, 2 1 .VIII .  
1935,  29 .VIII . 1 9 2 9 , 3 1 .VIII . 1 9 3 6 .  

2 3 6 .  Celypoides cespitanus Hb. 
- 20 ex. : Ineu 1 7 .V. 1 93 1 ,  1 4 .VI. 
1 9 3 9 ,  1 5 . VI . 1 9 2 9 ,  1 8 .VI . 1 9 3 9 ,  2 6 .VI. 
1 936 (2 ex. ) ,  9 . VII . 1 9 3 8 ,  25 .VII . 
1 92 1 ,  2 7 .VII . 1 9 3 8  (2 ex.) ,  2 9 . VII.  
1 9 3 5 ,  3 1 .VIII . 1 9 3 8 , 1 .VIII . 1 9 3 8  (2 
ex. ) ,  2 .VII I . 1 9 3 5 ,  6 .VIII . 1 9 2 2 ,  7 .  
VIII . 1 92 0 ,  1 1 .VIII . 1 9 3 8 ,  15 .VIII. 
1 9 2 9 ,  1 9 .VIII . 1 9 2 9 .  

2 3 7 .  Celyphoides flavipalpanus 

H.S.  - 2 ex. : Ineu 3 0 .V. 1 927,  24. 
VI . 1 9 3 9 .  

Fam. COCHYLIDAE Guenée 

2 3 8 .  Hysterosia inopiana Hw. -
2 ex. : Ineu 2 . VI . 1 934 , l ü .VII .  1 9 3 8 .  

2 3 9 .  Hysterosia schreibersiana 
Frocl. - 8 ex.  : Ineu 28 .V. 1 9 2 5 ,  9 .  
VI . 1 924 ,  1 2 . VI. l 9 2 7 ,  1 2 .VI . 1 9 3 2 ; 
Praid 9 . VI . 1 9 2 2 (3 ex. leg . Dobay) ; 
BaE1u:;;eri 1 3 . VI . 1 922 (leg . Dobay) . 

240. IIysterosia pulvillana H.S.  
- 4 ex.  : Incu 30 .V. l 9 3 5  (3 ex.) ,  
7 . VI . 1 9 3 5 .  

2 4 1 .  Falseuncaria epilinana Zll. 
- 5 ex. : Ineu 2 7 .IV. 1 9 33,  2 . VII.  
1 9 34,  6 .VII . 1 9 3 8 ,  4 .VIII . 1 9 3 6 ,  8.  
VIII . 1 9 3 8 .  

242.  Falseuncaria ciliella Hb. -
4 ex. : Incu 3 .VI . 1 934 (2 ex.) ,  7 .  
VIII . 1 9 3 5 ,  1 7 .VIII . 1 9 3 5 .  

9 ()  

2 4 3 .  Phalonidia udana Gn. - 3 
ex. : Ineu l .VI . 1 9 2 1 ,  4 .VII . 1 9 3 8 ,  5. 
VII . 1 93 8 .  

244.  Phalonidia manniana F.R.  
- 2 e x .  : Ineu 7 . VII . 1 9 3 8 ,  7 .VIII. 
1 9 3 8 .  

24 5 .  Phalonidia contractana Zll. 
- 6 ex. : Mtii Retezat (cca. 1 20 0  
rn) 2 1 .VII . 1 9 3 7  ; Ineu 2 8 .VI . 1 9 3 8 ,  
2 7 .VII . 1 9 3 8 ,  l .VIII. 1938 ,  5 .VIII. 
1 9 3 8 ,  7 . IX . 1 9 3 8 .  

246 .  Stenodes woliniana Schleich 
- 1 ex. : Incu 2 7 .VI. 1 9 3 5 . 

24 7. Agape ta zoegana L. - 1 0  
ex. : Ineu 3 .VII . l 935 ,  6 .VII . 1935,  
1 0 .VII . 1 93 8 ,  1 6 .VII . 1 9 3 5 ,  20 .VII. 



1 935 ,  29.VII . 1 935 (2 ex. ) ,  3 l .VII. 
1934,  2 .VIII . 1 934, 12 .1X. 1 938 .  

248 . Agapeta hamana L.  - 1 
ex. : Ineu 8 .VI I . 1 938 .  

249 .  Euxanthoides straminea 
Hw. - 2 ex. : Ineu 4 .VII . 1 938 ,  7 .  
IX. 1 938 .  

250 .  Aethes tesserana Den. et 
Schiff. - 3 ex. Ineu 26.VI . 1 939 ,  
2 9 . VI . 1 939,  7 .VII . 1 939 .  

2 5 1 .  Aethes badiana Hb. - 14 
ex. : Mtii Retezat (900-1400 rn) 
27 .V. 1 936,  3 l .V. 19 36,  4 .VI . 1 936 ,  
29 .VI . 1 929,  l .VII . 1 929 ,  3 .VII . 1 929 ,  
4 .VII . 1929,  6 .VII . 1 9 29, 8 .VII . 1 937 ,  
9 .VII . 1 929,  16 .VII . 1 929 ,  1 8 .VII . 1 9 3 7  
2 1 .VII . 1 937,  28 .VII . 1 937 .  

252 .  Aethes cnicana Westwood 
6 ex. : Mt Gaina 25 .VII . 1 923 ; 

Ineu 1 1 .VII . 1 927 ,  1 2 .VII . 1927 ,  26 .  
VII . 1 922 ,  27 .VII . 1 9 2 1  (2  ex.) . 

253 .  Aethes hartmanniana Cl. -
1 ex. : Ineu 8 .VI . 1935 .  

254 .  Aethes williana Br .  - 3 
ex. : Ineu l .VII . 1 922 (3 ex. ) .  

255 .  Aethes margarotana Dup. 
- 6 ex. : Ineu 27 . IV. 1933 (2 ex .) ,  
5 .V. 1 9 3 1 ,  5 .V. 1 935,  l .VII . 1 922 ,  20 .  
VII . 1 935 .  

256 .  Aethes smeathmanniana F.  
- 1 ex. : Ineu 3 1 .VII . 1 9 3 8 .  

257 .  Aethes margaritana Hw. -
1 ex. : Ineu 6 .VII . 1 936 .  

258 . Eupoecilia angustana Hb. --.. 

6 ex. : Mtii Retezat ( 1 000-1 100 rn) 
1 2 .VI . 1 93 7,  . 1 9 .VI. 1 9 3 7 , 2 .VII . 1937  
(3 ex.) ,  9 .VII . 1 937 .  

· 

259 .  Eupoecilia ambiguella Hb. 
- 14 ex. : Ineu l l .V. 1 935, 1 5 .V. 
1927 ,  2 .VII . 1 938 ,  6 .VII . 1 927 ,  9.VII. 
1 927 (2 ex.) ,  1 0 .VII . l 927 ,  1 l .VII . 
1 936 ,  14 .VII . 1 932 ,  2 3 .VII . 1 936, 26 .  
VII . 1 926 ,  26 .VII . 1 938 ,  27 .VII . 1938 ,  
29 .VII . 1 938 .  

260 .  Diceratura purpuratana 
H . S .  - 1 6  ex. : Ineu 25 .IV. 1934, 
2 1 .VI. 1 928 ,  8 .VII . 1 9 38 ,  1 7 .VII. 1927, 
1 8 .VII . 1 936 ,  22 .VII . l 936 , 26 .VII . 
1 938  (2 ex.) ,  2 7 .VII . 1 938 (2 ex .) , 

29 .VII . 1 938 ,  30 .VII. 1 9 3 1 ,  3 l .VII. 
1 9 2 1 ,  4 .VIII . 1 938 ,  1 2 .VIII . 1929,  16. 
VIII . 1 927 .  

261 .  Cochylis roseana Hw. - 2 
ex. : Ineu 14 .VII . 1 932 ,  1 8 .VII . 1 936,  

262 .  Cochylis epilinana Dup. -

1 ex. : Ineu 26 .VII . 1 9 3 8 .  

2 6 3 .  Cochylis posterana Zll. -

6 ex. : Ineu 19 .VI. 1 939 ,  28 .VI . 1938 ,  
2 .VII . 1 9 38 ,  9 .VII . 1 93 8  (2 ex.) ,  7 .  
VIII . 1 93 8 .  

2 6 4 .  Cochylis dubitana Hb. - 4 
· ex. : Mtii Retezat ( 1000-1 1 00 rn) 

1 0 .VI . 1 937 ,  1 9 .VI . 1 937 ,  22 .VI . 1937 ,  
29 .VI. 1 937 .  

265 .  Cochylis hybridella H b .  -
5 ex. : Mtii Retezat (1 000-1 100 rn) 
22 . IV. 1 937 ,  2 .VII . 1 937 ,  5 .VII . 1937 ; 
Ineu 27 .VI . 1 938 ,  2 .VII . 1 938 .  

Superfam. CARPOSINOIDEA 
Diakonoff 

, f - ALUTA 

Fam. CARPOSINIDAE Meyrick 

266 .  Caposina scirrhosella H.S. 
- 5 ex. : Ineu 23 .VI . 1935 (4 ex.) ,  
27 .IX. 1935 .  
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En étudiant le materiel de la Collection L. D i  6 s z e g h y nous avons 

constaté que Carposina orientella Stanoiu et Nemefi n'est autre chose que 
C. scirrhosella H . S. 

I. Stanoiu et I. Nemef} en décrivant la nouvelle espèce C. orientella 

ont comparé l'armure génitale mâle avec les figures données par H. J. 
Hannemann mais ils ont négligé de consulter aussi la déscription de cene 

pièce faite par J. Razowski chez C. scirrhosella H. S .  Toutefois les auteurs 
suscités reconnaissent les fortes ressemblences de leur espèce avec C. 
scirrhosella H. S.  telle qu'elle a été redécrite par J. Razowski . 

D'après notre étude (I. Capufie) il est certain que C. orientella est un 

synonime de C. scirrhosella H. S. Dans l'étude de l'armure génitale mâle 

de ce groupe a une grande importance pour l'aspect des touffes de cornuti 

ainsi que pour le nombre de cornuti appartenant à chaque touffe si le 

papillon a été capturé avant ou après l'accouplement. 

* 

La materiel de lépidoptères qui fait l'objet de cette note a été assigné 

à 237 espèces de Tortricidae (1554 ex .) ,  28 espèces de Cochylidae ( 137  ex.) 

et une espèce de Carposinidae (5 ex.) .  Parmi celles ci une espèce est nou

velle pour la science, Laspeyresia dioszeghyi Capufie, et 28 espèces sont 

nouvelles pour la faune de la Roumanie (Cnephasia alternella Dup. ,  Ade

ris fimbrian.a Wood, Acleris scabrana Schiff. et Den . ,  Acleris tripunctana 

Hb. , Dichrorampha flavidorsana Knoggs . ,  D. agilana Tengstr . ,  D. heege

rana Dup., Pammene obscurana Stph. ,  Spilonota tripunctana Wv. ,  Fovei

fera hastana Hb. ,  Epiblema cnicicolana Zll. ,  E. fuchsiana Ross . ,  E. trige

minana Stph. ,  Notocelia rosaecolana Doubleday, N. incarnatana Zk., Zei

raphera bimaculana SchUiger, Z. diniana F. , Epinotia binotana Wck . ,  E. 

caprana F.,  E. rubiginosana H. S. ,  E. granitana H.S. ,  Apotomis sororculana 

Ztt., Bactra gozmanyana Toll, B. rufescens Hw. , Epibactra sareptana H.S. ,  

Aethes cnicana Westwood, A. margarotana Dup.,  Cochylis roseana Hw.). 

Enfin on a établi la synonimie de Carposina orientella Stanoiu et Neme� 

avec Carposina scirrhosella H.S. 

REZUMAT 

Autorii prezinta în lucrare materialul de Tortricoidea �i Carposinoi

dea din bogata colectie de Lepidoptere L. D i  6 s z e g h y de la Muzeul 

din Sfîntu Gheorghe (jud. Covasna) . 
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Superfamilia Tortricoidea este reprezentata prin 1 5 54 exemplare 

apartinînd la 23 7 specii de Tortricidae �i 1 3 7  exemplare repartizate la 28 
specii de Cochylidae. Superfamilia Carposinoidea contine 5 exemplare 

apartinînd la o specie de Carposinidae. 

In urma studiului materialului mai sus mentionat, s-a descoperit o 

specie noua pentru �tiinta - Laspeyresia dioszeghi Capu�c - �i s-a sta

bilit sinonimia lui Carposina orientella Stanoiu �i Ncme�, 1 9 6 8 cu Car

posina scirrhosella Herrich-Schaffer, 1 8 55 .  De ascmenca au fost identifi

cate 28 de specii noi pentru fauna tarii .  

KIVONAT 

A szerz6k dolgozatukban kozlik a spesiszcntgyorgyi muzeumban or
zott Dioszeghy-lepkegyüjtemény Tortricoidea és Carposinoidea-anyagàt. 

A Tortricoidea-csoport 1 554 példanya 237 faj j al a Tortricidae-, 1 3 7  
példanya pedig 2 8  faj j al a Cochylidae-csaladhoz tartozjk. 

Az anyag feldolgozasa kapcsan egy uj , eddig teljesen ismeretlen faj t , 

a Laspeyresia dioszeghyi Capuse-t kozlik, ugyanakkor megallapitottak a 

Carposina orientella Stanoiu et Neme� 1 966 faj azonossagat (szinonimia) 
a Carposina scirrhosella Herrik-Schëiffer, 1 855 faj jal . A dolgozat 28,  a 

fennti csaladokhoz tartoz6,  uj fajt kozol Romania területér6l . 
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BROSZ EMIL 
1882-1969 

KOHL ISTVAN 

Nem ver•enyeztem és nem nyertem soha, 
Hagytam, hogy a díszt más futók keressék, 
Siromnak is elég a föld moha. 
Az én díszem a teljes dísztelenség. 

(Áprily) 

1882 január 26-án született Vajdahunyadon. Elemi iskolai tanulmá
nyait szülővárosában, majd Zentán (Senta, Jugoszlávia) végezte. Közép
iskolába Kolozsvárra kerül, itt érettségizik, majd iratkozik az egyetem 
természettudományi karára. Anyagi okok mi,att azonban meg kellett sza
kítania tanulmányait . Budapesten Dr. Lendl Adolf preparátóriumába ke
rül, ott szerez preparátori oklevelet. Később tanári oklevelét is megszerzi ; 
1907-től már a kézdivásárhelyi főgimnáziumnál működik, mint földrajz
természetrajz szakos tanár. 

Iskolájában - a tanítás mellett - nagy buzgalommal kezd a termé

szetrajzi szertár gyarapításához. Szargos preparátori tevékenységéről az 
iskolai évkönyvek tájékoztatnak. Szertárgyarapító munkájában örökös 
anyagi gondokkal küzd. Tanártársainak sorozatos katonai behívása miatt 
mind több és több teher nehezedik rá, heti óraszáma megnövekedik, egyre 
kevesebb ideje van gyűjtésre, preparálásra. 

1925-től - óraadóként - Sepsiszentgyörgyön, a Mikó kollégiumban 
is tanít. Ettől kezdve épülnek ki kapcsolatai e város múzeumával. Bokros 
teendői mellett újult erővel és szargalommal kezd ismét munkához : hely
színi madártani megfigyeléseket végez, gyűjt és preparál, madártani vo
natkozású cikkeket ír. 1927-ben jelenik meg az urali bagolyról szóló első 
írása ; két évvel később pedig e faj háromszéki nyári előfordulásáról közöl 
adatokat . 

· 

Öt éven át tanított óraadóként Sepsiszentgyörgyön, mintegy hatvan 
madár-preparátummal gyarapitva az iskola , illetve múzeum szertárát. Tá-
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vozásakor meleg, elismerő szavakkal emlékeztek meg munkájáról, szor
galmas, s?erény egyéniségéről. 

A vidék mac:árvilágára vonatkozó dolgozatai ritka madárfajokról is 
megemlékeznek. Háromszékről közli a réti sast (Hahaetus albicilla), a 
fakókeselyűt (Aegypius monachus), a pusztai vagy fehérfarkú ölyvet (Bu
teo rufinus), godát (Limosa limosa) stb. Jegyzetei közt e vidékre vonat
kozó madárvonulási és fészkelési adatokat is sűrűn találhatunk (pl. 1930. 
III. 27-- 28-án éjjel Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy fölött vadlúdak 
vonultak). 

1931 őszén Yégleg elhagyja Háromszéket. Kolozsváron, a Piarista fő
gimnáziumban tanít tovább. Itt is szorgalmas megfigyelő, gyűjtő és pre
paráló. f7- Mezőség madárvilágára vonatkozó adatait (1931 év végéig) a 
Vadász Ujságban közli. 

1942-től haláláig - 1969 április 26. - mint nyugdíjas élt Kolozs
váron, szüntdenül hódolva természetszeretetének 

Megjelent munkáinak jegyzéke 

Az uráli bagolyról (Syrnium uralense). Vadász Újság. 1927. VI., nr. 

l, p. 6-7. 

Vadászati beszámoló I-Iáromszékről. Vadász Újság. 1927. VI., nr. 3, 
p. 54-53. 

A nyérc (Putoriu.s lutreola). Vadász Újság. 1927. VI., nr. 2, p. 25-26. 

Nehány szó még az uráli bagolyról. Vadász Újság. VI., nr. 4 1927, p. 
69-70. 

Ritka vadászzsákmány. Vadász Újság. 1927. VI., nr. 7-8, p. 136. 
A gyurgyalag (Merops apiaster) Felső-Háromszéken. Vadász Újság. 

1927. VI., nr. 10, p. 178-179. 

Egy ritka vadlúd Mezőzáhról. Vadász Újság. 1927. VI., nr. 11, p. 206. 

A fehérfarkú ölyv (Buteo ferox) Háromszéken. Vadász Újság. 1928. 
VII. ,  nr. 3, p. 54. 

Preparálásra szánt állatok és madarak előzetes kezelése. Vadász Új
ság. 1928. VII., nr. 8-9, p. 134-135. 

A réti sas (HaliaiHus albicilla) Háromszéken. Vadász Újság. 1928. VII., 
nr. 10, p. 164---165. 

Adatek az 1928 évi madár előfordulásokról Háromszéken. Vadász 
Újság. 1929. VIII., nr. 2, p. 34-35. 

Megfigyelés a gatyás ölyv (Buteo lagopus) táplálkozásáról. Vadász Új
ság. 1929. VIII., nr. 4-5, p. 77. 

A kis bukó (Mergus albellus) Háromszéken. Vadász Újság . 1929. 
VIII., nr. 4-3, p. 77. 

Szürke réti héia (Circus cyaneus) téli előfordulása s Mezőségen. Va
d<lsz Újság. 1929. VIII., nr. 4-5, p. 77-78. 
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Preparált mada1·ak, .emlősök és szőnyegek gondozása. Vadász Újság. 
1929. VIII., nr. 8-9, p. 132-133. 

Az uráli bagoly nyári előfordulása Háromszéken. Vadász újság. 1929. 
VIII., nr. 8-9, p. 143. 

Székely Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményének gyarapodása. 
Vadász újság. 1931. X., nr. 1-2, p. 13-14. 

Az autó, mint uhu pusztító. Vadász Újság. 1931. X., nr. 1-2, p. 
17-18. 

A nyérc (Putorius utreola) Háromszéken. Vadász Újság . 1931. X., nr. 
1-2, p. 18. 

Gólyát pusztító békászó sas. Vadász Újság. X., nr . 1-2, p. 18. 
A nagy békászó sas (Aquila maculata clanga) előfordulása a Mező

ségen. Vadász Újság. 1931. X., nr. 1-2, p. 18. 
* 

Folgende Lis te wurde von KOHL ,I. und KOVÁCS, S. zusammen
gestellt und enthalit die Angaben über seitenere Belegstücke die durch 
E. ERÓSZ prapariert wurden. Die Angaben wurden dem Praparations
Tagebuch entnommen (1927-1931) ader aus seinen Artikeln und Auf
zeichnungen. 

Die Liste enthalit nicht die zur Zeiten recht haufig vorkommenden 
Arten (wie Buteo buteo, Buteo lagopus, Accipiter gentilis, Aquila poma
rina, Strix aluco u.s.w.) die im Tagebuch in grosser Anzahl verzeichnet 
sind. Diese Daten aber berichten recht deutlich über die Massenvernich
tung einiger Greifvögel. 

Die selteneren Arten werden nach der Liste der Vögel Rumaniens 
angeführt: VASILIU, G. D.: Systema Avium Romaniae (17). 

· 

l. Gavia arctica (L.) - Prachttaucher. - Im Tagebuch wird ein 
Exemplar aus Tg. Secuiesc vom 18. I. 1927 vermerkt. 

2. Gavia stellata (Pont.) - Stemtaucher. - Ein Exemplar wurde 
im Winter 1908-1909 !ür das Obergymnasium zu Tg. Secuiesc prapariert. 

3. Ardeola ralloides (Scop.) - Rallenreiher. - Am 8. V. 1931. erhielt 
BRÖSZ ein Exemplar aus Turia. 

4. Botaurus stellaris (L.) - Rohrdommel. - Ein Wintervorkommen 
aus Tg. Secuiesc vom 18. I. 1927 und zwei weitere aus dem Frühjahr, l. 
IV. und 10. IV. 1928 von Cavasna und· Zabaala sind bekann t. 

5. Ciconia nigra (L.) - Schwartzstorch. - In einer Arbeit (3) wer
den aus dem Jahre 1926 zwei Exemplare erwahnt, die auf dem Durchzug 
erlegt wurden. Ein Winterfund vom 18.!.1927 aus Tg. Secuiesc können wir 
dem Praparations-Tagebuch entnehmen, wo noch folgende Daten ver
merkt sind : Petriceni, 26.VIII.1929 ; Aita Mare, 27.IV.l930 ; Covasna, 
30.VIII.1930 und Reghin, l.IV.1931. 

6. Plegadis falcinellus (L.) - Sichler.- Zwei Exemplare wurden am 
ll.IV.1930 bei Boro�neul Mare erlegt, von welchen sich eines iu. der 
Sammlung des Museums zu Sf. Gheorghe befindet. 
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7. Ariser erythropus (L.) - Zwerggans. -Diese Art wurde aus Za u 

de Cimpie zum praparieren übersandt und BRÖSZ veröffentlichte diese 
Angabe vom 24.IX.l927 in der Jager Zeitung (7). Im Tagebuch wird auch 
ein zweites Exemplar aus Sf. Gheorghe vom 18.III.1930 erwahnt. 

8. Anas penelope L. - Pfeifente. - Laut des Tagebuches karn diese 
Art nur beim Frühjahrszug vor, und zwar: ll.III.1927. Sf. Ghorgbe ; 
5.IV.1927 und l.IV.1929 Tg. Secuiesc; 7.IV.l931 Sf. Gheorghe. 

9. Bucephala dangula (L.) - Schellente. - Aus dem Winter des 
Jahres 1931. wurde ein Exemplar für das Museum zu Sf. Gheorghe pra
pariert. 

10. Mergus albellus (L.) - Zwergsager. - Das Vorkommen dieser 
Art wurde jn der jagerzeitung (ll) gemeldet. Erlegt wurde das Exemplar 
am 5.III.1928. bei Valea Seaca im Tal des Casin Baches. 

ll. Gyps fulvus (Habl.) - Gansegeier. - Diese Art brütet nicht 
mehr in Rumanien (TALPEANU, 16), wurde aber vor 40 Jahren öfters 
zum praparieren übergeben. Im Tagebuch finden wir die Angabe vom 
l.VI.l927. (doch wurde dieses Exemplar Ende Mai erlegt, wie dieses aus 
einer Meldung (5) herv<Órgeht); 5.VII.192 8. Zabala; 28.11.1931. Comandau. 
Diese Exeniplare befinden sich in der Sammlung des Museums zu Sf. 
Gheorghe. (Ausser diesen Exemplaren sind in der erwahnten Sammlung 
noch zwei Stücke zu finden : l, 1917. Ozun, jud. Oovasna, erlegt dur.ch 
Fodor A. ; 2, 1933. com. Vintila Voda, jud. Buzau, erlegt durch ütő B.) 

12. Aegypius monachus (L.) - Möchsgeier. - TALPEANU (16) be
richtet, dass die Art bei uns nicht mehr brütet und auch Beobachtungen 
liegen aus letzter Zeit nicht vor. Im Tagebuch finden wir vier Angaben 
bezüglich der Art : 5.VI.l927. Boro�neul; in einern Artikel (5) wird be
richtet, dass zu diesem Zeitpunkt 4 Exemplare beisammen waren, auch 
wird hemerkt, d ass in den letzten zwanzig Jahren keine Beweise bekann t 
waren. 9.XI.l927 "Trotu�" und 30.V.1928. wurde ein Exemplar bei Turia 
lebend gefangen (10) und befindet sich als Praparat in der Sammlung des 
Museums zu Sf. Gheorghe. Am 15.VIII.1928. erhielt BRÓSZ ein Exemp
lar aus Lunca de Sus (jud. Harghita). (Wegen der Seltenheit der Art 
möchten wir an dieser Stelle bemerken, dass KOHL am 20.1.1949. drei 
Exemplare aus Nereju (Vrancea Gebirge) zum praparieren erhielt. Diese 
fielen Opfer des Giftes und befinden sich in der Sammlung des Museums 
zu Foc�ani. Ein weiteres Exemplar erhielt er aus der Umgebung von 
Borsec, arh 7.VII.1950. - In der Sammlung des Museums zu Sf. Gheorghe 
befindet sich ein Exemplar aus dem Jahre 1891 das bei Zabala erlegt 
wurde. 

13. Aquila chrysaetos (L.) - Steinadler. - Dar Rüokgang des Bestan
des dieser Art ist wohlbekannt und deshalb sind alle Daten über den 
Steinadler von Bedeutung. Schon im Jahre l929 schreib BRŰSZ in einern 
Attikel (10), dass "die Zahl in standigem Rückgang sich befindet, wegen 
den Vergiftungen" und "wahrscheinlich wird innerhalb einiger Jahren 
die Art als Seltenheit gelfen". 



Die Angaben die wir im Tagebuch vorfindcn stammen meistens aus
serhalb der Brutzeit : 1.1.1927., 10,III.l928., 6.Xl.1928., Tg. Secuiesc ; 
28.XI.1928., Nasaud; l.XII.l928., Miercurea Ciuc; 5.XI.l929., Moac!?a ; 
8.III.1930., Ojdula ; 23.X.1930., Cernatu de Sus. Das Exemplar vom 
l.V.1928. aus Cristurul Secuiesc aber stammt schon aus der Brutzeit. 
BRÖSZ erwahnt in einern Artikel (3), class er aus der Jagdsaison 1926-27 
vier Exemplare erhielt (das Exemp}ar vom 1.!.1927. kann hiehereinbe

zogen werden). 
14. Aquila heliaca Savigny. - Kaiseradler. -· Diese Art wird drei

mai im Tagebuch erwahnt : 3.X.l927., Tg. Secuiesc; 6.X.1930., Boro�neul 
Mare ; 31.V.1931. Mereni. 

15. Aquila clanga Pali. - Schelladler. - Nur einige Exemplare sind 
vermerld und zwar : 17.IV.1927. Tg. Secuiesc ; 12.IV.1928., Sf. Gheorghe ; 
12.VIII.l930., Lernnia; 9.IX.1930.. Plaie�ii de Jos (Casin 7 Über ein 
Exemplar aus Mihe�u de Cimpie vom 11.Xl.1929. wurde in der Jager Zei-· 
tung berichtet (13). 

16. Hieraetus pennatus (Gmel.) - Zwergadler. - Nur ein Exemplar 
vom 14.IV.1928 aus dem Casinul Becken erwahnt. 

17. Buteo rufinus (Cretzsch.) - Adlerbussard. - Diese Art is selt2n 
in Siebenbürgen und die ersten zwei Belegstücke aus dem Jahre 1898 
stammen aus der Umgebung von Cluj (8). BROSZ gibt in seiner Arbeit 
(8) die Angaben eines Exemplars aus Tg. Secuiesc vom 20.IX.l927 an und 
berichtet, dass ebenda nach zwei Wochen noch ein Exemplar erlegt wur
de. Im Tagebuch ist noch ein Exemplar vom 28.Xl.l927 aus Tg. Secuiesc 
eingetragen, das angeblich an das Museum zu Sf. Gheorghe abgegeben 
wurde, (Neulich wurde die Art aus der Umgebung von Cluj durch BÉLDI 
(l) und FILIPA$CU (14) erwahnt). 

18. Milvus milvus (L.) - Rotmilan. - Drei Exemplare sind im Tage-
· 

buch vermerkt u.zw : 30.III.1929, Periceiu (Salaj) ; 15.IV.1931., Sf. Gheor
ghe ; 20.VIII.l931. Raubarbat (?). 

19. Haliaetus albicilla (L.) - Seeadler. - Sechs Exemplare sind 
prapariert worden, a'hle Wintervögel : 3.III.1927., Cernatu de jos ; 24.I. 
1928., Catalina; 12.III.1928., Dalnic; (wie es aus einer Arbeit zu ersehen 
ist (9), fielen die zwei letztgenannten durch Gift); 21.Il.1930., Tg. Se
cuiesc; 29.1.1931., Sf. Gheorghe; 21.11.1931., Lemnia. 

20. Pernis apivorus (L.) - Wespenbussard. - Nur zwei Exemplare 
ind vermerkt : 2.VIII.1927., Tg. Secuiesc; 6.IX.1927,. Bre�cu. 

21. Circaetus gallicus (Gmel.) - Cchlangenadler. - An Hand des 
Tagebuches wurde die Art am 30.VIII.1929 bei Valea Seaca; am 6.IX.1929. 
bei Dalnic erlegt. 

22. Falco vespertinus L. - Rotfussfalke. - Ende April und Anfang 
Mai 1928 wurde ei starker Zug bei Tg. Secuiesc beobachtet und die Vögel 
hielten sich einige Tage in der Umgebung auf (10). 

23. Vanellus vanellus (L.) - Kiebitz. - Ein Wintervorkommen vom 
18.1.1927. wird im Tagebuch vermerkt. 
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24. Limosa limosa (L.) - Uferschnepfe. - Ein Exemplar wurde bei 
Covasna, am 31.III.1928. erlegt. 

25. Bubo bubo (L.) - Uhu. Dazu dass diese Art Heute schon recht 
selten geworden ist, hat sicherlich auch die Verfolgung durch den Men
schen beigetmgen. Aus d em T,agebuche EROSZ' s ist es zu entnehmen, 
dass in nicht ganz fünf Jahren 26 Exemplare zum praparieren überge
ben wurden. Nur im Jahre 1929 waren es 10 Stück! 

26. Strix uralensis Pali. - Habichtskauz. - Diese Art behandelte 
EROSZ mit viel Interesse. Da in den Winterhalbjahren sehr viele dieser 
Vögel erlegt wurden, schrieb er schon im Jahre 1927 über das Massen
vorkommen der Art (2). Binnen fünf Jahren wurden 56 Exemplare zum 
praparieren gebracht. - Obwohl das Nisten der Art in den siebenbür
gischen Gcbirgen noch nicht bekaunt war, wurde das durch BRÓSZ schon 
vermutet. Uber ein Sommervorkommen wird auch berichtet (12), da am 
8.VI.1929. ein Mannchen aus dem "Sugás"-Wald-unweit von Sf. Gheor
ghe- ihm zugesandt wurde. 

27. Merops apiaster (L.) - Bienenfresser. - Das Vorkommen des 
Bienenfressers im Jahre 1925 wird veröffentlicht (6), weiter verfolgt und 
im Jahre 1926 auch brütend neben Tg. Secuiesc festgestellt. Spater fin
jen wir noch Aufzeichnungen, dass am 14-15.VIII.1931. sie schaaren
wcise ziehen,' am 25. sind es 15-16 Stück die zusammen mit Rotfuss
falken ziehen und am 27. besuchen Bienenfresser regelmassig eine Im
kerei. 

28. Bombycilla garrulus (L.) - Seidenschwanz. - Aus Huedin er
hielt ERÓSZ Angaben vom 5., 15. und 28.XII.1937, als 2, 8 bzw. 15 
Exemplare beobachtet wurden. 

29. Plectrophenax nivalis (L.) - Schneeammer. - Die Schneeammer 
ist ein seltener Wintergast in Siebenbürgen und KOROD! (15) stellte fest, 
dass innerhalb 106 Jahren durchschnittlich alle 12 Jahre sie in Sieben
bürgen erschien. Bei meinem Besuch zeigte mir BRÓSZ 3 Exemplare aus 
Huedin und schenkte eines von diesen mir. Dieses Exemplar befindet 
sich jezt in der Sammlung des Lyzeum No. 2, Reghin. 

Zwischen den Aufzeichnungen BRÓSZ's finden wir eine Angabe 
(zwischen Daten aus dem Jahren 1937) über diese Art, mit dem Datum: 
18.XII.1935, Huedin. An dem mir überlassenem Exemplar befand sich 
eine alte, originale Etikette mit folgender Inschrift : 18.XII.1933, Huedin. 
Es ist anzunehmen, dass diese letztere Augabe die richtige ist. 

Ausser diesen Angaben finden wir noch einige über den Frühjarszug 
z.B. Hirundo rustica: 14.IV.1930; 18,IV.1931. Motacilla alba: 13.III.1927; 
22.III.1931. Alle diese aus Tg. Secuiesc. 

Wenn wir diese Daten überblicken, können wir nur bedauern, dass 
uns nur die Angaben aus den Jahren 1927-1931 vorliegen (bloss einige 
spatere !). Sicherlich enthielten auch die früheren Praparations-Tage
bücher wertvolle Angaben. 

Frau E. Erósz stellte uns uneigennützi� das Tagebuch und die Auf
zeichnungen zur Verfügung, wofür wir an dieser Stelle unseren aufrich
tigerr Dank aussagen. 
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REZUMAT 

Autorul publica date referitoare la viata �i adivitatea ornitologului 
Erósz Emil. 

Partea II-a al lucrarii publica o serie de date �i observatii ornitolo
gice nepublicate, facute de Erósz Emil. 
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VIAŢA ŞI ACTIVITATEA PROFESORULUI 
DR. IULIU ORIENT 

FILIPESCU AN A MARIA 

Preocupările de istorie a farmaciei în ţara noastră au un trecut care 
îmbrăţişează aproape o sută de ani . 

De la începuturi modeste pînă la nivelul actual al dezvoltării sale 
în R.S.R., istoria farmaciei a trecut prin transformări profunde. Istoria 
farmaciei de altă dată prezentată în spiritul obiectivismului burghez a 
fost înlocuită de istoria farmaciei interpretată pe baza concepţiei mate
rialiste a istoriei, ajungînd o adevărată ştiinţă, parte a istoriei culturii 
societăţii omeneşti. 

In ţara noastră, preocupările propriu-zise de istorie a farmaciei în
cep în ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea. 

Printre medicii şi farmaciştii din ţara noastră care s-au dedicat cu 
pasiune cercetărilor de istoria farmaciei , precum şi colecţionării unor 
antichităţi muzeale farmaceutice se numără şi farmacistul profesor dr. 
Iuliu Orient de a cărui viaţă şi activitate mă ocup în lucrarea de faţă. 

I. Orient, fecund istoriograf al farmaciei, s-a născut la 21 oct. 1869 
în comuna Bicicăul Mare, jud. Maramureş . După terminarea claselor 
elementare şi a 4 clase gimnaziale la liceul din Sighet, a păşit în cariera 
farmaceutică, intrînd ca practician în farmacie. După trei ani de prac
tică farmaceutică a trecut cu mul:t succes examenul de practicant, ceea 
ce a permis admiterea lui la Facultatea de farmacie din Budapesta, ob
ţinînd în anul 1891 titlul de licenţiat în farmacie. Nu părăseşte însă 
universitatea, lucrînd 1 an (1891-1892) în Institutul de chimie al pro
fesorului Carol Than şi  Bela Lengyel, precum şi în Institutul de bacte
riologie al profesorului Iosif Fodor. În acest an a făcut studii asupra 
măsurării absorţiei gazelor, a analizat ape minerale şi a efectuat nume
roase cercetări bacteriologice. Aceste ultime cercetări au provocat o or
donanţă ministerială în problema sterilizării pansamentelor. 

In anul 1892 părăseşte Universitatea din Budapesta şi cumpărînd 
farmacia din Csetnek, se dedică cu ardoare profesiunii de farmacist. 
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Munca desfăşurată de I. Orient în cadrul farmaciei din Csetnek nu 
se limitează însă la problemele strict profesionale, el fiind atras de mun
ca de cercetare ştiinţifică. In laboratorul de chimie înfiinţat de el în 
cadrul farmaciei, se  ocupă atît cu cercetări ştiinţifice, cît  şi cu probleme 
ale practicii apropiate, efectuînd analize pentru fabrica de hîrtie şi de 
celuloză. 

Dupa şase ani de muncă neobosită în farmacie, împins de dorinţa 
tot mai vie de a studia şi a pătrunde tot mai adînc în tainele ştiinţei, 
I .  Orient părăseşte farmacia din Csetnek şi vine la Cluj, unde reuşeşte 
să ocupe prin concurs postul vacant de preparator la Catedra de chimie 
experimentală şi analitică, din cadrul Universităţii, a profesorului R. 
Fabinyi. 

Un an mai tîrziu, în 1899, ocupă tot prin concurs postul de asistent 
definitiv la Catedra de chimie medicală şi analitică, funcţie în care îşi 
desfăşoară activitatea timp de 1 0  ani . 

Este demn de subliniat faptul că aceşti 1 0  ani de asistenţie la cate
dra de chimie medicală şi analitică, pe lîngă munca desfăşurată în labo
ratoare alături de studenţi, muncă de care se achita cu mult succes, s-a 
ocupat şi de studii de istoria farmaciei, medicinei şi chimiei . 

Tot în aceasta perioadă obţine doctoratul în ştiinţe farmaceutke 
(1 900), se înscrie la facultatea de medicină din Cluj , obţinînd în anul 
1906 doctoratul în ştiinţe medicale. Urmează un curs de medic militar 
în anul 1909 şi călătoreşte împreună cu profesorul Fabinyi, vizitînd nu
meroase universităţi din Germania, Franţa, Austria. 

In anul 1910 ,  devine prin concurs şef de lucrări definitiv la Catedra 
de chimie medicală analitică şi farmaceutică. 

In urma reformei studiului farmaceutic dr. I. Orient a desfăşurat 
o bogată activitate didactică , de-a lungul aproape trei decenii conducînd 
din anul 1898 pînă în anul 1924 cursurile practicanţilor de farmacie. 

In timpul primului război mondial desfăşoară o activitate plină de 
abnegaţie ca medic şef chirurg la spitalul Crucii Roşii din Cluj , pentru 
care i se acordă titlul de medic onorific al oraşului Cluj şi este decorat 
de mai multe ori . 

Înainte de sfîrşitul primului război mondial, în anul 1917, ocupă 
prin concurs postul de adjunct definitiv la Catedra de chimie a Univer
sităţii din Cluj. 

1lf urma cererii sale de a fi numit docent, Comisia însărcinată cu 
analizarea activităţii sale a prezentat o dare de seamă din care reiese 
bogata lui activitate atît pe teren didactic cît şi ştiinţific. Drept urmare, 
în noiembrie 1 918  Dr. I. Orient este numit docent la chimia medico-far
maceutică. 

Ca semn al aprecierii multiplelor sale cunoştinţe este însărcinat cu 

conducerea Institutului de chimie analitiuă , farmaceutică şi medicală. 
Anul 1921 aduce activităţii sale didactice noi preocupări. Pe lîngă 

numirea lui în funcţia de conferenţiar suplinitor la Catedra de toxicolo
gie a Facultăţii de medicină şi farmacie, este numit şi şef de lucrări la 
Institutul de farmacognozie. Patru ani mai tîrziu, în 1925 devine confe-
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renţiar definitiv la catedra de toxicologie, funcţie pe care o deţine pînă 
în anul 1932 cînd i se conferă înaltul titlu de agregat onorific. 

Ca semn de apreciere a muncii neobosite depuse în toate domeniile 
în care a activiat, în anul 1 925 i se acordă decoraţia românească "Crucea 
Meritul Sanitar" clasa I. 

Preocupările didactice de îmbunătăţire a programei de învăţămînt 
farmaceutic reies din memoriul înaintat Consiliului profesoral al Facul
tăţii de medicină şi farmacie în septembrie 1 931, în care Dr. I. Orient 
formulează următoarele 2 cereri : 1 .  să fie avansat la titlul de profesor 
agregat la Catedra de toxicologie din cadrul Facultăţii de medicină şi 
farmacie din Cluj şi 2. studiul toxicologiei şi al elementelor de analiză 
biologică să fie prelungit de la un semestru la două semestre. 

Paralel cu activitatea didactică ştiinţifică, dr. I. Orient a desfă
şurat o susţinută activitate muzeologică, fiind un pasionat colecţionar de 
antichităţi farmaceutice. El a desfăşurat o muncă intensă, plină de ab
negaţie, avînd de luptat, după cum singur mărturiseşte, cu invidia, in
dolenţa şi ignoranţa multor oameni, reuşind să înfiinţeze Muzeul farma
ciei (191 7-1918). Această colecţie a fost aşezată în cadrul Muzeului din 
Ardeal, fiind una din cele mai bogate colecţii de specialitate din această 
parte al Europei. Colecţia conţinea 1 500 de obiecte, cele mai vechi da
tînd din anul 1 480. Obiectele colecţiei au fost grupate de Orient în opt 
grupe: 

I) Instrumente vechi : 1) stelaje ; 2) inscripţii ; 3) table. 
II) Vase : 1 )  cositor ; 2) lemn ; 3) pămînt ; 4) maiolică ; 5) faianţă ; 

6) porţelan ; 7) sticlă . 
III) Cărţi : manuale, farmacopee, certificate, instrucţii, diplome, 

reţete. 
IV) Instrumente pentru prepararea medicamentelor : cîntare, ba-

lanţe, greutăţi, mojare. 
V) Instrumente pentru expedierea medicamentelor. 
VI) Echipament pentru laborator : distilatoare, cazane, retorte. 
VII) Medicamente : Droguri, medicamente chimice, preparate far

maceutice. 
VIII) Instrumente de alchimie. 
Această grupare a obiectelor colecţiei precum şi descrierea amă

nunţită a obiectelor mai valoroase, cum este diploma de farmacist a lui 
Velits din anul 1760  scrisă pe pergament, a apărut în cadrul lucrărilor 
Dr-lui Orient "Muzeul de farmacie înfiinţat în cadrul Muzeului din 
Ardeal" (1918) şi " Istoricul farmaciei din Ardeal" (1927). 

Am insistat mai mult asupra activităţii sale muzeologice deoarece 
am considerat că realizarea acestei colecţii, constituie una din aspectele 
cele mai vii ale operei sale, care astăzi, în condiţii cu totul schimbate 
s-a continuat şi s-a dezvoltat din plin, colecţia lui fiind încadrată în 
secţia de Istoria medicinei şi farmaciei a Muzeului de istorie din Cluj. 

Concomitent cu activitatea lui didactică şi de organizator de colecţie 
muzeală, Dr. Orient a desfăşurat o vastă activitate literară pe teren şti-
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inţific colaborînd la reviste şi publicaţii româneşti şi străine. A. colabo
rat permanent la "Clujul medical",  "Pharmacia" ,  " Archiva farmaceuti
că" al cărei redactor în 1925 a fost şi Orient, precum şi la publicaţiile 
străine : "Biologica! abstracts University of Pensylvani a" (Philadelphia), 
"Pharmaceutische Monatschefte" (Wiena), "Revue d'Histoire de la Phar-
macie" (Paris), "The Chemist and Druggist" (Londra) etc. 

· 

Preocupările lui din domeniul istoriei farmaciei din România şi al 
celei universale, ocupă un loc de frunte alături de lucrările lui de strictă 
specialitate. Rezultatele investigaţiilor sale din domeniul trecutului far
maciei de la noi au fost consemnate într-un volum cuprinzător ded i cat 
istoricului farmaciei din Ardeal şi Banat ( 1926), în limba maghiară, pre
cum şi în ciclul de articole cu acelaşi conţinut apărut în Clujul med ical 
(1927), ca apoi să fie publicat şi în volum. 

In timp ce Orient şi-a desfăşurat activit_atea în cadrul vieţii şti inţi
fice româneşti din Transilvania n-a încetat să colaboreze şi la publicaţii 
maghiare din Cluj, ţinînd conferinţe la Secţia medicală a Societăţii Mu
zeale Ardelene, care a publicat mai multe studii şi articole. Devenit cu
noscut datorită lucrărilor sale ştiinţifice Dr. Orient este ales membru în 
numeroase societăţi ca : "Societatea de biologie" din Cluj, "Comisiunea 
Monumentelor Istorice" (secţiunea pentru Transilvania) în cadrul căreia 
este membru în comitet, Societe d'histoire de la medicine" din Paris, 
"Societe d'histoire de la Pharmacie Toulouse" (1928), "Gesellschaft fur 
Geschichte der Pharmacie" (1924) din Berlin . De asemenea a întreţinut 
legături ştiinţifice cu Universitatea din Philaderphia, Institutul "Kaiser 
Wilhelm" din Berlin etc. 

A participat la congresele de specialitate şi de istoria medicinei şi 
farmaciei din : Bucureşti, Nurnberg, Berlin, Viena. A ţinut numeroase 
conferinţe, fiind demn de subliniat conferinţa "Aspectele biochimiei c are 
interesează farmacia" ţinută la Constanţ.a în anul 1929. 

După o bogată activitate didactică şi ştiinţifice-literară, Dr. Orient 
a fost pensionat la vîrsta de 64 de ani . Moare în anul 1 940 de arterio
scleroză, regretat de oamenii de ştiinţă din ţară şi de peste hotare care 
1-au cunoscut şi apreciat, de generaţiile de studenţi cărora le-a fost un · 

exemplu de muncă neobosită. 

OPERA 

Neobosit cercetător a celor mai variate domenii ale medicinei şi far
maciei, Dr. Orient a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifice literară, 
fapt ilustrat şi de numărul considerabil al lucrărilor sale care depăşesc 
cifra de 100. Pentru a avea o privire de ansamblu cît mai clară asupra 
operei Dr-lui Orient ne am permis să împărţim lucrările lui în mai 
multe grupe : 

1 )  Studii asupra experienţelor chimice şi a noilor aparaturi . Condu
cînd ani de-a rîndul activitatea studenţilor în laboratoarele de chimie 
medicală şi analitică din cadrul Universităţii din Cluj, Dr. Orient s-a 

preocupat de îmbunătăţirea experienţelor chimice şi a aparaturii de la-
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'borator, scriind numeroe;1se lucrări. Dintre aceste lucrări amintim : ,,So
lutio Arsenicalis Fowl�ri viselkedese nehany vasvegyiilet oldata irânt" 
(Comportarea Soluţi�i Arsenicali Fowleri faţă de unele combinaţii ale 
fierului), apărut în "Gy6gyszereszkozlony" (Monitorul farmaceutic ; 1892 
Nr. 3 şi 4), "Liquor feri albumunati arsenicosi" (Gy6gysz . kozl. 1892 
Nr. 52). 

· 

Invenţiile imaginate şi realizate de Dr. Orient au fost publicate în 
articolele: "Oj buretatart6" , "0 eprubetă nouă" (Cluj ul medical, 1!l22 
Nr. 1 şi 2),, ".Uratangens" (M. kemiai foly6irat, Budapesta 1895 ; Gy. 
kăzl.). Această lucrare din urmă făcea descrierea unui aparat cu utilitate 
atît în practica medicală pentru analiza urinei, cît şi în munca de labo
rator folosindu-se pentru stratificarea a două lichide de densităţi di
ferite. 

2) Lucrări de bacteriologie. 
Lucrările din domeniul bacteriologiei le putem numi pe drept cu

vîni, lucrări de debut în literatura ştiinţifică ale Dr-ului Orient, de
oarece ele au fost concepute în primul an de după obţinerea titlului de 
licenţiat în farmacie, perioadă în care a lucrat la institutul de bacterio
logie din Budapesta. Amintim lucrările : "Kotoszerek hat6resz es bak
terium tartalmar61" (Despre eficacitatea şi conţinutul de bacterii ale 
pansamentelor) (Gy. K.,) lucrarea apărută şi în limba germană în "Phar
maceutische Post" (Viena 1893) şi "A Hivatalos kotoszerek vizsgalata" 
(Analiza pansamentelor standard) , în care Dr. Orient arată metodele de 
studiu ale pansamentelor oficiale. Aceste lucrări au avut răsunet în 
viaţa medicală a timpului, provocînd apariţia unor ordonanţe ministe
riale care reglementa problema sterilizării pansamentelor. 

3) Lucrări de chimie farmaceutică. 
Dintre cele mai importante lucrări de chimie farmaceutică amin

tim : "Chininum lygozinatum" (apărută şi în limba germană) (Gy. K.) 
şi (Ph. Post), care analizează proprietăţile chimice, fizice, fiziologice şi 
bacteriologice ale medicamentului Chininum lygozinatum. "Natrium ly
gozinatum alkalmazasa a boranalizisben" (Aplicarea lygozinatului de Na 
în analiza vinului), care a constituit lucrarea de disertaţie a lui Orient 
pen:tn-l obţinerea titlului de Dr. în farmacie (1900). Ea se ocupă cu 
particularităţile de acţiune ale substanţei natrium lygozinatum în relaţie 
cu diferite soiuri de vin, pe baza cărora se pot trage concluzii asupra 
vîrstei vinului şi a eventualelor falsificări. Studierii aceleiaşi substanţe 
este dedicată şi lucrarea "Natrium lygozinatum kemiai vizsgalata" (Ana
liza chimică a lygozinatului de Na, Gy6gysz, ert., Pharm. post). "Az 
arsen kimutatasara vonatkoz6 kemiai diszkuci6k" (Discuţii chimice despre 
identificarea As-lui, Gy6gyaszat, Budapesta, 1906) este o lucrare de 
completarea studiului lui Z. Vamosi despre proprietăţile arsenului. 
"Nehany gy6gyszeriil hasznalt szenvegytilet oxidalhat6saga fericlorid
dal" (Oxidabilitatea cu Fe Cl 3 a unor combinaţii organice folosite ca 
medicamente) . Stabileşte oxidabilitatea combinaţiilor fenolului şi anilinei 
în relaţii cu clorura ferică. Deoarece reacţiile de oxidare au un rol im
portant în apărarea organismului împotriva toxicelor, lucrarea a pre-
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zentat mare importanţă . "Novenyi
. 

kivonatok nitrat reakci6janak jelen
tosege" (Importanţa reacţiunii nitrice a extractelor vegetale, Gy. K., Ph. 
Post., Chemische Zentral Viena), lucrare în care Orient determină con
ţinutul în nitrat a extractelor plantelor din familia Solanacee, în compa
raţie cu unele plante utiliz,ate ca droguri medicamentoase, care îşi pierd 
nitraţii din compoziţie în timpul proceselor de uscare datorită proceselor 
enzimatice care duc la distrugerea lor. Bazîndu-se pe această obser
vaţie el propune ca metodă de depistare a falsificării unor plante prin 
înlocuirea lor cu altele, reacţia pentru determinarea conţinutului în 
nitraţi. 

4) Lucrări medicale. 
Dr. I. Orient cercetător neobosit în domeniul ştiinţelor farmaceutice 

a fost atras şi de cele mai variate şi arzătoare probleme ale ştiinţei su
rori, medicina. Ilustrarea acestei afirmaţii îşi găseşte expresia în studiile 
lui asupra cancerului. În această problemă amintim lucrările : "A râk, 
uj gy6gykezelese hystoforetikus uton" (Tratamentul nou al cancerului 
pe cale hystoforetică, Revista Med. 1935) şi "Contribuţiuni critice la 
procedeul Lehmann-Facius pentru depistarea cancerului prin proba cu 
ninhidrină" (Revista "Cancerul" Nr. 2, 1925). Tot domeniului medical îi 
aparţine şi lucrarea "A C vitamin jelentosege az orvosi gyakorlatban" 
(Importanţa vitaminei C în practica medicală, 1937). Menţionăm că deja 
în 1912, în cadrul unei şedinţe la Catedra de chimie medicală şi analitică 
Dr. Orient a ţinut conferinţa intitulată "Rezultatele din ultimii 8 ani în 
cercetarea vitaminelor" în care el a analizat vitaminele din punct de 
vedere chimic, biologic şi fiziologic, atrăgînd totodată atenţia asupra im
portanţei lor viitoare în practica medicală şi farmaceutică. După 14 ani 
de la această conferinţă apare lucrarea citată mai sus dedicată exclusiv 
analizării vitaminei C, în care accentuiază importanţa acestei vitamine 
indispensabile organismului. Orient face o prezentare a scorbutului, 
boala produsă de lipsa vitaminei C, arătînd istoricul şi simptomele pro
duse de avitaminoza C. Prezentarea acestei boli este urmată de clasifi- · 
carea vitaminelor, apoi autorul trece la studiul amănunţit al vitaminei 
C, arătînd şi istoricul descoperirii ei, precum şi a sintetizării vitaminei 
C de către profesorul Szentgyorgyi. La sfîrşitul lucrării el arată larga 
utilizară a vitaminei C în practica medicală în cazul numeroase boli şi 
marea ei importanţă în medicaţia copiilor şi a gravidelor. 

5) Manuale. 
Printre multiplele preocupări ale Dr. Orient un loc important îl 

ocupă şi aceia a îmbunătăţirii învăţămîntului farmaceutic superior. 
Prin manualele sale de specialitate, care evidenţiază cunoştinţele sale 

temeinice, spiritul practic, orizontul larg de gîndire el a încercat să 
ajute tineretul curios în aprofundarea cunoştinţelor profesionale. 

Dăm mai jos lista manualelor sale : "Pharmacognozia" (Budapesta� 
1921, 379 p., 89 figuri) ; "Gy6gyszereszi mutan" (Cluj, 1902, ed. I 138 
pag., 2 fig., ed. II Cluj, 1907, 142 pag., 4 fig.) ; "Az orvosi receptek kel
lekei es elbiralasai" (Formularea şi critica reţetelor medicale, Cluj, 1914, 
60 pag.) ; "Rovid bevezeto a kiserleti kemia alapvonalaiba" (Scurtă în-
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traducere în bazele chimiei experimentale, partea I, Cluj, 1918, 82 pag., 
2 fig .)  ; " Scopul şi definiţia chimiei farmaceutice" (Cluj , 1918, 16 pag.). 
Această ultimă lucrare a constituit teza pentru obţinerea titlului de do
cent în anul 1918. 

6) Lucrări din istoricul medicinei, farmaciei şi chimiei. I. 
fost atras de istoricul farmaciei şi medicinei întreprinzînd 
neobosite care au avut ca rezultat lucrări valoroase în acest 
precum şi înfiinţarea unei colecţii de istoria farmaciei la Cluj. 

Orient a 
cercetări 
domeniu, 

Abordarea problemelor de istoria medicinei, dar mai ales ale trecu
tului farmaciei şi chimiei au stat în centrul preocupărilor sale. Ele au 
stîrnit  de timpuriu interesul lui I. Orient, care începînd din 1895 pu
blica. numeroase articole, studii şi lucrări medico- şi farmaco-istorice. 
Putem afirma fără să exagerăm că istoria farmaciei a devenit preocu
parea lui permanentă, a cultivat această ramură a istoriografiei culturii 
cu multă tragere de inimă şi devotament. Unele din lucrările lui istorice 
au dobîndit un renume bine meritat, ele constituind contribuţii valo
roase la o mai bună cunoaştere a trecutului farmaciei din Transilvania 
şi Banat. 

Trecînd în revistă lucrările farmaco-istorice ale lui Orient, consta
tăm că între anii 1895-1918 a publicat circa 15 scrieri de acest gen de...: 
dicate trecutului alchimiei în Transilvania. In această perioadă Orient 
a fost preocupat, după cum am văzut şi în capitolul precedent, şi de 
problemele ale muzeologiei farmaceutice, în care domeniu el a fost un 
deschizător de drumuri, un precursor al realizărilor de mai tîrziu. 

Una din lucrările cele mai valoroase ale lui I .  Orient, publioată 
între cele două războaie mondiale este "Az Erdelyi es Banati gy6gysze
reszet tortenete" (Istoricul farmaciei din Transilvania şi Banat) apărută 
la Cluj în 1926. Concomitent el a prelucrat materialul adunat şi aranjat, 
într-un ciclu de  articole prezentate în paginile revistei "Clujul medical" 
în numerele din anii 1925-1927. Ele au fost apoi publicate într-un 
volum intitulat "Istoricul farmaciei din Ardeal" (Cluj, 1927, 176 pag.), 
ca mai tîrziu în 1930 să fie publicate şi în limba germană la Berlin, sub 
titlul de "Aus pharmaceutischer vergangenheit Siebenburgens" (Din tre
cutul farmaceutic al Transilvaniei) . Ea reprezintă un rezumat al lucră
rilor amintite mai sus. Lucrarea este împărţită în 10 capitole. Partea în
troductivă a lucrării prezentate în rîndurile anterioare ne conduce în 
urmă cu milenii, dezvăluîndu-ne începuturile farmaciei şi medicinei, ale 
căror leagăn se dovedesc a fi ţările orientului apropiat. Aceste cunoştin
ţe survin de la egiptologii Ebers şi Layard. Consulul francez Bosrah M. 
de Sarzec a descoperit în oraşul Telloc (înainte Logos) o bibliotecă da
tînd din anul 2700 înainte e.n., care conţine 33.000 tabele. Din aceste 
tabele s-a aflat de existenţa templului lui Nebo în cadrul căruia a func
ţionat un spital, s-au preparat medicamente şi unde s-a format o şcoa1ă 
medicală. 

Prototipul farmaciei ca instituţie îl găsim în cultura Egiptului în 
cadrul templelor. Partea templului, numită de Ebers " camera Am", era 
locul unde se tratau bolnavii şi unde se preparau medicamentele pe baza 
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reţetelor, fapt qovedit din cele 170 de reţete cuprinse în papirustţrile 
muzeului din Berlin. 

In continuare Dr. Orient îşi împarte materia expusă în capitole 
precum urmează : 

Cap. I "Epoca romană" .  
Acest capitol constituie o scurtă pnv1re asupra cunoştinţelor medi

cale şi farmaceutice ale romanilor însuşite de la greci odată cu întreg 
tezaurul culturii greceşti. 

Pract�carea medicinii şi farmaciei era efectuată în general de medici 
greci, fiind considerată ocupaţie nedemnă de un cetăţean roman. Medi
camentele erau preparate şi vîndute de medici, dar în afara lor existau 
şi aş·a-numiţii "Rhizotomi" (tăiători de plante) şi "herbarii", care adunaQ 
şi vindeau plante medicinale. Mai tîrziu apar "farmacopole" cari erau 
negustori de medicamente. 

Cap. II. "Timpul daciei roman e " . 
Acest capitol nu este suficient documentat din cauza puţinelor date 

istorice existente despre daci, în timpul lui Orient . 
In urma săpăturilor arheologice şi a descrierilor din epoca împăra

tului Traian aflăm despre existenţa "valetudinarium" -urilor (spitale mi
litare) şi despre gradul de dezvoltare al ştiinţelor medicale şi farmaceu
tice în epoca romană a Daciei .  Pe teritoriul fostului imperiu roman s-au 
găsit numeroase sigile aparţinînd medicilor oculişti numite "signacula 
oculariorum" . Astfel de sigile s-au găsit şi  la noi la Apulum (Alba Iulia). 

Receptura medicilor romani era destul de variată, medicamentele 
fiind împărţite în simple şi compuse, externe şi interne. 

Cap. III. "Epoca huno-maghiară" . 
Orient consideră că hunii nu au contribuit la îmbogăţirea culturii 

medicale din Transilvania, ei crezînd în magi şi în puterea mistică a 

anumitor cifre la prepararea medicamentelor. 
Cap. IV. "Rolul ordinelor călugăreşti" .  
Cînd în anul 1000 ungurii au trecut la creştinism, locul magilor a 

fost ocupat de călugării Benedictini . Mînăstirile înfiinţate de ei au fost 
focare de cultură medicală, locuri de practicare a medicinei şi farma
ciei, ei fiind adepţii şcoli medicale din Salerno şi Monte-Cassino. După 
ei au venit în ţară şi alte ordine călugăreşti care au înfiinţat mînăstiri 
înzestrate şi cu farmacii în oraşele : Cluj, Braşov, Sibiu etc. 

Colonizarea ţăranilor germani din Luxemburg şi Lotaringia în Tran
silvania în jurul anului 1150, a dus la înfiinţarea oraşelor : Turcia, Aiud, 
Sibiu, Sighişoara, Mediaş, Bistriţa, în care s-au înfiinţat spitale cu far
macii sub conducerea cavalerilor Ioaniţi . 

Ştiinţa medicală nu era separată de cea farmaceutică. Cu timpul 
medicii au trecut prepararea medicamentelor elevilor lor care au deve
nit farmacişti . Ei făcea parte din corporaţia băcanilor, apoi au format 
corporaţii separate, avînd ucenici şi calfe. Apar farmaciile publice s.u
pravegheate de consiliile orăşeneşti. 
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Cap. V. "Humanismul. Epoca lui Paracelsius". 
Secolul XVI. este secolul umanismului, epocă în care învăţaţi lumi

naţi înlătură tradiţiile anchilozate urmate secole de-a rîndul în domeniul 
medicinei şi farmaciei, înlocuîndu-le cu principii noi, ştiinţifice. 

Intre reformatorii ştiinţelor medicale un loc important îl ocupă me
dicul elveţian Paracelsius, care întroduce în medicină iatrochimia, rezol
vînd problemele medicale pe baza rezultatelor obţinute în chimie. In
semnătatea teoriei lui Paracelsius s-a manifestat în cunoaşterea influen
ţei medicamentelor chimice asupra organismului omenesc. El întrebuin
ţează otrăvurile ca medicamente, indicînd folosirea mercurului în trata
mentul sifilisului. 

Secolul XVI aduce o îmbogăţire a ştiinţelor farmaceutice în special 
a farmacologiei, totodată se înfiinţează farmaciile orăşeneşti cu farma
cist angaj at şi plătit de oraş. 

Cap. VI. "Farmacia Ardeleană în timpul principatului şi a războa
ielor cu turcii" . 

În timpul principatului farmaciile erau proprietate orăşenească, far
macistul fiind angaj at fie cu leafă fixă plătită de  oraş, sistem folosit 
în majoritatea oraşelor, fie rămînîndu-i cîştigul obţinut prin vînzarea 
medicamentului, cazul oraşului Sibiu. Farmacistul lua în primire farma
cia prin inventar. Puţinele inventare care s-au păstrat constituie docu
mente importante pentru cunoaşterea medicamentelor şi a instrumen
telor folosite în acel timp. De la prima farmacie din Transilvania înfiin
ţată în anul 1494 în Sibiu, s-au păstrat 2 inventare de la începutul sec. 
al XVI-lea, respectiv din anii 1531 şi 1538 şi al treilea din anul 1580. 

Inventarul din anul 1531 s-a păstrat parţial cuprinzînd 9 grupe de 
medicamente. Gr. I este întitulat "Species", dar nu cu înţelesul de astăzi 
al cuvîntului, ea cuprinzînd drogurile şi preparatele simple cele mai des 
întrebuinţate. Gr. II "Pilule" ; Gr. III "Trochişti" ; Gr. IV "Laxative" ; 
Gr. V cu titlul greşit de "Conservancia" , grupă care nu figura în lumi
narele timpului ; Gr. VI "Siropuri" ; Gr. VII "Alifii" ; Gr. VIII "Ule
uri" ; Gr. IX " Rotule". 

Inventarul în continuare atrage atenţia asupra posibilităţii de a fal
sifica praful de perle, care intra în compoziţia medicamentului "Dya
margarit" cu praf de sticlă. După această notă inventarul se întrerupe, 
restul fiind pierdut. In comparaţie cu medicamentele înscrise în "Lumen 
apotecharorum", numărul redus de medicamente trecut în acest inven
tar ne dezvăluie slaba înzestrare a farmaciilor acelor timpuri, ale căror 
venituri erau aduse de articolele de cofetărie şi ceara de sigil, care se 
vindeau tot în cadrul lor. 

Inventarul din anul 1580 conţine pe lîngă cele 251 de specii şi căr
ţile aflate în farmacie a căror listă o reproducem mai jos : "Dyspensa
torium Nicolai et Platear de simplicibus" , "Tractatus Iohann fili Sera
pis", "Practica Joh. Angliei", "Liber de chirurg Petri de Bononia" , "Li
ber i Canon Avicen", " Iohannes Mesue" , "Cannones Plyni secundi na
turas historii libb.", "Tractatus primus Breuiary Joh. fily Serap" .  Acest 
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capitol al inventarului constituie un indicator preţios cu pnv1re la iz
voarele ştiinţifice după care se ghidau farmaciştii secolului XVI-a în 
prepararea medicamentelor. 

In secolul al XVI-lea iau fiinţă comisii pentru controlul farmaciilor, 
formate din medici şi farmacişti, însă datorită cunoştinţelor reduse de 
chimie, controlul era formal. 

Cap. VII. "Reformaţiunea. Cumpărăturile de medicamente ala prin
cipelui Bethlen. Inventarul farmaciei din Alba Iulia a principelui Ra
k6czi-Apafy". 

a) Numărul redus al medicilor, superstiţiile înrădăcinate în popor 
şi numeroasele epidemii caracterizează situaţia sanitară a secolului al 
XVII-lea. Deoarece medicii se stabileau în oraşe, sau erau angajaţi de 
nobili ca medici de casă, marea majoritate a populaţiei rămîne la chere
mul vracilor, doftoroaielor, descîntătoarelor şi bărbierilor. Familiile no
bile angajau şi farmacişti cari pe lîngă prepararea de medicamente se 

. ocupau şi cu vindecarea. 
b) Date farmaceutica-istorice din curtea principelui ardelean Gavril 

Bethlen de prin anii 1619-1626. 
Indicaţii valoroase pentru istoria farmaciei ardeleneşti reies din 

cărţile de socoteli ale cumpărăturilor principelui ardelean Bethlen făcute 
în Viena, Praga, Constantinopol, Veneţia, Belgrad. Datorită sănătăţii 
şubrede a soţiei sale principele i-a oferit, după moda timpului, o farma
cie portativă care în afară medicamentelor conţinea şi cosmetice şi mult 
apreciata "teriaca", medicament universal folosit atît intern cît şi ex
tern, cu o componenţă foarte numeroasă· şi variată, ale cărei elemente 
de bază îl constituiau opiu şi carnea de viperă. 

c) Inventarul farmaciei din Alba-Iulia a principelui ardelean Gh. 
Rak6czi al II-lea (1630-1660). 

Inventarul întocmit la cererea principelui Gh. Rak6czi al II-lea cu 
ocazia schimbării farmacistului, enumeră 643 de medicamente existente 
î'n farmacie la care s-au adăugat 92 medicamente şi instrumente aduse 
de noul farmacist. 

Importanţa farmaco-istorică a inventarului rezide din varietatea 
medicamentelor care astăzi nu se mai utilizează. Dintre acestea amin
tim : "mumia" sau praful de mumie, utilizat contra epilepsiei, tusei etc., 
pietrele preţioase folosite intern, sau ca amulet, grăsimea de om, de urs, 
de cerb, ceara de cadavru din cimitirul Parisului (cea mai preţioasă era 
ceC\ de la. oamenii executaţi pe eşafod şi care se numea "adeps ho
minis"). 

In cadrul inventarului întîlnim şi speciile care, spre deosebire de 
cele înscrise în inventarul farmaciei sibiene din anul 1531, sînt ames
tecuri de ceaiuri. Totodată constatăm lipsa utilajului specific farmaceu
tic, folosindu-se vase de bucătărie. 

Cap. VIII. "Farmacia ardeleană pe timpul contrareformaţiei, decă
derea autonomiei principatului din Ardeal şi timpul domniei austriece". 

După subordonarea Transilvaniei supremaţiei imperiului austriac 

s-au luat unele măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei sanitare, dintre 
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care amintim : reglementarea practicii medicale şi farmaciei, îmbunătă
ţirea situaţiei medicilor şi farmaciştilor, prigonirea vrăj itoriei, înfiinţa
rea la Cluj în anul 1775 a unei şcoli medico-chirurgicale, înmulţirea 
numărului de farmacii etc. Astfel între anii 1700-1750 numărul farma
ciilor creşte de la 4 la 16, înfiindţîndu-se farmacii în oraşele Braşov, 
Sighişoara, Orăştie, Cluj, Timişoara, Sibiu, Făgăraş, Oradea, Carei Mari. 

Pentru reglementarea preţurilor medicamentelor are loc în 5 mai 
1755 la Sibiu convocarea unui consiliu sanitar la care au fost invitaţi şi 
farmacişti din Cluj . Respectarea preţurilor stabilite de taxă devine obli
gatorie în anul 1780. 

Pentru pregătirea şi controlul medicamentelor "Dispensatoriile" sînt 
înlocuite cu " Farmacopeele", care devin obligatorii . Prima farmacopee 

a fost elaborată de guvernul austriac în anul 1729 sub denumirea de 
"Dispensatorium pharmaceuticum" devenind obligatoriu ş i  în Transil
vania. Ea s-a retipărit în anul 1765. Este înlocuită în anul 1774 de "Phar
macopea Austriaca Provincialis", care a fost luată în considerare şi de 
principatele Române, împreună cu taxa apărută la 1786 în Viena. 

Cap. X. " Renaşterea farmaceutică" . 
Datorită dezvoltării impetuoase a chimiei, care a dus la îmbogă

ţirea arsenalului farmaceutic cu multe medicamente de origine chimică, 
de asemenea datorită înfiinţării în 1872 a Universităţii din Cluj în ca
drul căreia se studia şi farmacia, secolul XIX este numit de Orient se
colul renaşterii ştiinţelor farmaceutice în Transilvania. 

Pentru sprijinirea materială a farmaciştilor, şi pentru stimularea 
muncii ştiinţifice a acestora se înfiinţează asociaţii profesionale, apar 
diferite reviste de specialitate. Astfel în 1922 a luat fiinţă "Asociaţia 
farmaciştilor din Ardeal şi Banat" de al cărui resort ştiinţific aparţinea 
revista " Archiva farmaciei" redactată în anul 1925 de Dr . .  Orient. Tot 
în anul 1922 au apărut revistele "Pharmacia" şi "Revista farmaciei", a 
doua devenind din anul 1926 revistă bilingvă apărînd şi în limba ma
ghiară. 

Lucrarea Dr. Orient, al cărei rezumat l-am schiţat în rîndurile de 
mai sus, a fost prima încercare izbutită de a sintetiza datele istorice 
referitoare la trecutul farmaciei în Transilvania şi Banat. Ea conţine 
bogate informaţii, multe inedite, despre farmacia din trecut. Interpre
tarea datelor archivistice oglindeşte o temeinică cunoaştere a trecutului 
farmaciei în general şi în special al celei din Transilvania. Un merit 
al Dr. Orient este faptul că expunînd istoricul farmaciei din Transil
vania şi Banat, n-a pierdut din vedere nici referirile la trecutul farma
ciei româneşti din Moldova şi Muntenia. 

Lucrarea amintită a Dr. Orient, constituie o contribuţie valoroasă 
la cunoaşterea culturii farmaceutice din ţara noastră, ea fiind o sursă 
utilă şi astăzi pentru cercetătorii trecutului farmaciei de la noi. 

Lucrarea s .... a bucurat de o largă răspîndire în toată ţara atît prin 
publicarea ei în " Cluj ul Medical" (1925-1927), una din cele mai răspîn
dite reviste medicale în deceniile cuprinse între cele două războaie 
mondiale, cît şi  prin tipărirea ei în volum (1927). 
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După anul 1 9 1 9  în cursul activităţii sale didactice la Facultatea de 
farmacie a Universităţii din Cluj , Dr. Orient a participat la viaţa ştiin
ţifică românească, care implicit l-a îndreptat spre abordarea unor pro
bleme legate de trecutul farmaciei româneşti .  Este de notat că încă în 
lucrarea sa mai amplă "Istoricul Farmaciei din Ardeal" ,  el a avut în 
vedere şi inglobarea unor informaţii istorice referitoare la dezvoltarea 
farmaciei româneşti din Principatele române înainte de unire, precum 
şi din România de după 1859 .  

Primul său articol dedicat trecutului farmaciei româneşti a fost 
"Die Geschichte der Pharmacie des Altrechs Rumănien" ,  care a apărut 
în nr. 30 din 1929 al revistei vieneze "Pharmaceutischen Post" . !n acest 
articol, Dr. Orient a făcut o schiţă succintă a dezvoltării farmaciei în 
vechea Românie, avînd grij ă să se prezinte şi trecutul farmaciei din 
Dobrogea. La întocmirea articolului el s-a inspirat din operele unor isto
rici români (Iorga, Angelescu) şi străini . 

Continuînd aceste preocupări Orient publică în 1935 în revista 
"Pharmacia" (nr. 23-24 din 1 935) din Cluj , un articol dedicat istoricu
lui farmaciei din România. Inspirîndu-se din mai multe surse istorice 
româneşti, cum au fost lucrările lui N. Iorga, N. Angelescu, V. A. Ure
chea, Dr. Orient dă o sinteză succintă asupra dezvoltării farmaciei din 
România. Astfel aminteşte legăturile comerciale ale genovezilor din 
Crimeea, care au j ucat un rol în comerţul cu medicamente în ţările 
noastre. Explică originea termenului de şpiţer şi arată că f·armaciştii din 
secolul al XIV şi al XV -lea, se ocupau pe lîngă vînzarea drogurilor şi 
cu aceia a diferitelor condimente şi vinuri . Aminteşte că printre vinde
cătorii timpului se numărau şi femeile descîntătoare, în timp ce la curţi
le domneşti, alături de medici invitaţi din străinătate, găsim şi farma
cişti. Domnitorii se aprovizionau cu medicamente din oraşele transilva
niene mai apropiate. Se ştie că Petru Rareş şi Constantin Brîncoveanu 
aveau la dispoziţia lor şi farmacişti de curte. Trecînd la înfiinţarea spi
talelor din Bucureşti şi Laşi, Dr. Orient arată că apariţia acestor insti
tuţii au dat impuls dezvoltării farmaciei româneşti. De la înfiinţarea lor, 
spitalele au fost înzestrate şi cu cîte o farmacie. Către sfîrşitul sec. 
XVIII-lea apar în oraşele româneşti şi farmacii publice. Astfel, prima 
farmacie publică la Bucureşti se înfiinţează în deceniul al VIII-lea al 
secolului al XVIII-lea de către Hagi Chiriac Arbut, iar la Iaşi în 1 793 
de către Ioan Lochmann, fost farmacist al curţii .  Odată cu înmulţirea 
farmaciilor, înainte de toate la Bucureşti, s-au luat măsuri în vederea 
controlului farmaciilor, care se făcea de către Comisia Sanitară. 

Orient arată că în ce priveşte stabilirea preţurilor la medicamente 
s-a ţinut cont de taxa farmaceutică austriacă din 1 785 .  Totodată s-a 
luat măsuri cu privire la asigurarea calităţii medicamentelor, controlul 
cărora era executat de către primul medic al ţării .  Autorul observă şi 
că la noi în sec. al XVIII-lea şi la începutul celui de-al XIX--lea s-a 
întîmplat ca farmacirstutl să se ocupe cu vindecarea. 

Deşi "Istoricul farmaciei din România" este un articol modest, da
torită faptului că s-a publicat concomitent şi în limba maghiară în ace-
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laşi număr al revistei "Pharmacia'' , a avut menirea să facă cunoscut, 
cel puţin în linii mari , dezvoltarea farmaciei Româneşti, cititorilor în 
limba maghiară. Este demn de amintit că de la apariţia articolelor far
rnacistului bănăţean Gh. Oprea, publicate în 1905-1906 în "Gy .Sgysze
reszertesit6" din Budapesta sub titlul de "Romania gy6gyszereszetenek 
multjab6l" (Din trecutul farmaciei Româneşti), articolul amintit a lui 
Orient a fost primul dedicat popularizării în limba maghiară a trecutu
lui farmaciei Româneşti. 

ln aceiaşi ordine de idei trebuie să subliniem continuarea străduin
ţei lui Orient de a face cunoscut şi străinătăţii, unele aspecte împortan
te ale trecutului farmaciei din România. Acestei năzuinţe i-au corespuns 
articolele sale în limba franceză "La pharmacie en Transylvanie a l' epo
que daco-roumaine" (1 929) şi "Travailles medico historiques provenent 
de la dacie-romaine" ( 1925),  apărute amîndouă în "Bulletin de la So
ciete de la Pharmacie" din Franţa. În articolul amintit Orient prezintă 
mărturiile rămase din vechea limbă a dacilor şi reproduce în parte acele 
denumiri dacice de plante care sînt de interes farmaceutic. In acest 
domeniu Orient citează pe Lattyak şi Tomasec, care au studiat denumi
rile dacice ale plantelor medicinale . În continuare Dr. Orient trece la  
analizarea (după prof. Dr .  V .  Bologa) a ştampilelor de  oculişti găsite în 
ţara noastră, care prezintă un mare interes şi din punct de vedere far
maco-istoric. 

Istoriograf fecund al farmaciei, Dr. Orient a fost totodată şi un pa
sionat cercetător al istoricului chimiei.  începînd din anul 1 900,  publică 
numeroase articole şi studii din istoria alchimiei. Astfel, în 1 900 pu
blică în revista vieneză "Pharm. Post" articolul "Beitrăge fUr Geschichte 
der Alchemie in Ungarn" (Contribuţii la isotricul alchimiei în Ungaria), 
articolul care este ulterior dezvoltat şi publicat în revista "Orvos-term. 
tud. ertesit6" sub titlul "Adalek az alchemia tortenetehez Magyaror
szagon" publicat în limba germană în Pharm. Post, 1 904, nr. 1 9. 

Tot în această perioadă Dr. Orient ţine o serie de conferinţe închi
nate vieţii şi activităţii celor mai renumiţi alchimişti, medici şi natura
lişti ardeleni şi maghi,ari , ulterior reunite în volumul "Fej edelmi alchi
mistak. Magyar orvosok es termeszetvizsgal6k" {1 907 ,  1 7 1  pag.) .  În urma 
studierii alchimiei din Transilvania Dr. Orient publică în anul 1 927 ar
ticolul "Erdelyi alchimistak" (Alchimiştii ardeleni) în Erdelyi irodalmi 
szemle, şi valoroasa lucrare "Erdelyi alchimistak. Bethlen Gabor fej e
delem alchimiaja" (Alchimişti Ardeleni .  Alchimia principelui Bethlen 
Gabor) Cluj , 1 927,  apărută şi în limba germană la Cluj . 

Această lucrare cuprinde, pe lîngă prezentarea vieţii şi lucrărilor 
unor renumiţi alchimişti ardeleni ca : Ioannes a Transilvania ( 1 463-
1500), Nicolaus Olahus ( 1491-1 568) ,  Nicolae Melchior (sfîrşitul sec. XV), 
Daniel de Transylvania (sec. XVI), Banfy Hunnadies (sec. XVII), Iosif 
Salabszky (sec. XIX) etc. , şi lucrarea de alchimie a principelui ard elean 
Bethlen Gabor care a trăit în prima jumătate a secolului XVII, scrisă 
în limba germană de vistiernicul său S.  Csaki. 

Orient însoţeşte lucrarea principelui Bethlen, lucrare care ne dez
văluie principiile de bază ale alchimiei şi ne introduce în tainele pre-

1 2 1  



parării pietrei filozofale, cu comentarii menite să uşureze înţelegerea 
ei.  El dă numeroase explicaţii pentru înţelegerea diferitor expresii şi 
simboluri proprii alchimiei. 

În afHra lucrărilor prezentate mai sus Dr. Orient a mai publicat o 

serie de scrieri referitoare la diferite aspecte ale trecutului farmaciei 
cum a fost, de pildă, aceea dedioată medicamentelor empirice folosite 
de popor, sau cu privire la spitalele şi farmaciile înfiinţate de diferitele 
ordine călugăreşti din Transilvania. Dintre scrierile sale nu lipsesc nici 
acelea închinate unor renumiţi oameni de  ştiinţă, cum a fost O. Wart
burg, sau Szentgyorgyi. În legătură cu acestea trebuie să scoatem în 
evidenţă străduinţele lui Orient în vederea lărgirii orizontului cultural 
al medicilor şi  farmaciştilor. 

Dr. Iuliu Orient a fost un neobosit şi entuziast cercetător al tre
cutului farmaciei .  Opera lui dedicată istoriei farmaciei şi  chimiei, care 
cuprinde 71 de titluri, scrieri realizate între anii 1895-1938, constituie 
o valoroasă contribuţie la dezvoltarea istoriografiei acestor ştiinţe de 
la noi. 

Prin activitatea lui desfăşurată după 1 9 1 8  în România, Dr. Orient 
şi-a înscris numele în istoriografia farmaceutică românească. 



AZ INHOMOGÉN TÉRELMELET 

RAKOSIENDRE 

Bevezetés 

Az inhomogén térelmélet főcélja, hogy a gravitációs jelenség fizikai 
tartalmát, mind a makro, mind a mikrokozmoszra vonatkoztatva, álta
lános érvénnyel tisztázza . 

Azoknak az elméleteknek, melyek általános érvényre formálnak 
jogot, két alapvető elvnek kell eleget tenniük . 

l. Az elméletnek a racionális ésszerűség határain belüli, elfogad
ható hipotézisekre kell épülnie. 

2 .  Föltétlen eleget kell tenie, annak az egyedül elfogadható világ
szemléletnek, hogy az univerzum végtelen nagy, mert minden véges vi
lágszemlélet szükségszerűen magában rejti az idealista világnézet csírá
ját. Minden olyan elmélet, amely bármilyen megfontolás alapján csak 
véges világmindenség kialakíthatóságát teszi lehetövé, végső fokon nem 
lehet általános érvényű . 

A mai napig csak két olyan (a Newton-i és Einstein-i) elméletet is
merünk, amely a g jelenség fizikai tartalmát elméletileg is magyarázza . 
Egyáltalán nem célom kritikailag elemezni az említett két elméletet , ki
zárólag csak abból a szempontból fogom megvizsgálni, hogy eleget tesz
nek-e a fent említett kritériumoknak, és ezt a rövid elemzést is csak 
azért teszem, hogy "létj ogosultségi alapot" teremtsek az inhomogén tér
elméletnek. 

A Newton-i, általános tömegvonzást kifejező képlet magában fog
lalja a gravitációs jelenség fizikai tartalmát, de a hozzáfűzött elméleti 
értelmezés, amely szerint az m tömegben bizonyos számú "erővonal" 
végződik, amelyek a végtelenből jönnek, és melyeknek száma arányos 
az m tömeggel, általános kozmológiai megfontolások szerint, gyakorlati
lag végül is egy olyan világ kialakulásához vezetne, ahol a csillagok vi
lága véges sziget lenne a tér végtelen óceánjában, tehát a Newton-i 
gravitációs elméleti értelmezés, ellentmond a kettes pont követelmé
nyének. 

123 



A másik elméletet, amely a g jelenség elméleti magyarázatát adja 
meg, Einsetin dolgozta ki, az általános relatívitás keretében. 

Eszerint az elmélet szerint a g jelenség fizikai tartalmát érintő lé
nyeg, tömören a következő : "grocitációs tömegvonzás nem létezik, ha
nem a térgörbül€t következtében az anyagi tömegek a térben termé
szetes pályájukon mozognak, a térgörbület nagysága viszont a térben 
mozgó anpagi testek tömegétől függ. 

Függetlenül attól, hogy milyen elméleti és matematikai bizonyítás 
alapj án jutott el Einstein ehhez a következtetéshez, azáltal, hogy ma
gáról a térről (amelyről azt állítja, hogy elgörbül) a térstruktúráról sem
miféle magyaráZlatot vagy véleményt nem mondva, nemcsak egy állandó 
támadási felületet hagyott az elméletén, hanem a tér fogalmát így tu
datosan öncélúvá tette, mert olyan okozatot próbál a térgörbülettel ma
gyarázni, aminek az okáról nem mond semmit. 

Ezek szerint nem tudjuk, hogy mi az ami elgörbül és főleg mihez 
képest görbül el az, amiről nem tudunk semmit. 

Azt hiszem rosszhiszeműség gyanúja nélkül kijelenthetem, hogy az 
öncélú térgörbület hipotézise, ellentmond az l-es pont követelményének. 

Mindezeken túl, Einstein nemcsak feltételezi, hanem ki is számí
totta egy véges, de határtalan világnak világsugarát, de az olyan világ
kép, amely függetlenül attól, hogy "határtalan", véges volta miatt el
lentmond a 2-es pont követelményeinek is ! 

Az eddigiek tárgyalását (amivel egyetlen szakembernek sem mon
dottam újat) azért tartottam mégis szükségesnek elmondani, hogy hang
súlyozzam azt a fizikai-történeti tényt, hogy a g jelenség fizikai tartal
mának elméleti magyarázata a mai napig sincs kielégítően megoldva. 

Tegyük fel most már a kérdést : mi a gravitáció, s ezzel kapcsolat-
ban melyek az ismert és melyek az ismeretlen tényezők ? 

l. A gravitáció ténye. 
2. A gravitáció független az anyagi minőségtől. 

3. N em elektromágneses jelenség. 
A gravitáció ténye fizikai tartalmának jellegét továbbra is ismeret

len tényezőnek tekintve, az inhomogén térelmélet keretében - az is
mert tények figyelembe vételével - megpróbálom a gravitációs jelen
ség fizikai tartalmának olyan elmél€ti mag)llarázatát adni, amelyik nem
csak kielégíti az l-es és 2-es pont követelményeit, hanem egyenes kö
vetkezménye a 2-es pont alapfeltételének. 

I. rész 

Az alábbiakban, kiindulásként, azokat a fizikai elveket, amelyekre 
az inhomogén térelméletet építettem és a fizikában gyakorlatilag is el-· 
fogadottak, pontokba szedve tényekként, azokat az elveket amiker csak 
én állítok hipotézisként sorolom fel. 
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l. Dirac hullámmecha.nik,a,i elméletéből következtetett elk;épzelés, 
nevezetesen, hogy a világteret kitöltő anyag " rendes" és "rendkívüli"' 
állapotban, van. 

I. A rendes állapotban lévő anyag a mi "ismert" és megszakott vi
lágunkat alkotó. korpuszkuláris elemi részecskéknek a sokasága. 

II. A rendkívüli állapotú anyag, nem más, mint a negatív energiájú 
és tömegű anyag, amely az összes negatív kvantumszinteket kitölti. A 
rendes állapotban lévő anyag azért nem tud alacsonyabb kvantumszin
tekre süllyedni, mert az alacsonyabb kvantumszinteken a rendkívüli ál
lapotú anyag által minden hely foglalt . 

2. Az anyag és energia között összefüggés van. 

3. Az <;�.nyag a legkisebb energianívó elérésére törekszik, amely egy
úttal a legstabilabb anyagi formát j elenti. 

4. Az energia kvantált, amely lehet egységnyi , vagy annak egész 
számú többszöröse, és amelynek mennyiségét a Planck-féle - világ
állandó - "hatáskvantumnak", valamint a rezgésszámnak a szorzata 
fejezi ki. 

li). Az anyag kvantált 
1�. A tér kvantált 

I�. Egyetlen tériwantum sem üres 
I�. Az anyag nem tölti ki folyamatosan a teret 
)�. Egy térkvantumban legfelj ebb egy anyagkvantum foglalhat he

lyet és abban az esetben azt kitölti. 
Az l-es és 2-es hipotézisben állítottak, a 2-es és 4-es pontban leírt, 

már elfogadott tényekből logikailag következik, mert az anyag és ener
gia között fentál16 összefüggés alapj án, az egységnyi energiakvantumnyi 
energiának meg kell legyen a megfelelő anyagkvantumnyi tömege is, és 
ha az anyagkvantum létezik, akkor annak a tömege a térben foglal he
lyet ! Tehát, ha az energia kvantáltságát elfogadj uk, akkor föltétlen el 
kell fogadnunk az anyag és a tér kvantáltságát is ! Ezek után vissza
térve az l. pontban említettekhez, a teret kitöltő anJlag-ot nem rendes 
és rendkívüli ál1apotú, hanem egyszerűen homogén és inhomogén anyag
ként kategorizálom. 

Mit nevezek homogén és mit inhomogén anyagnak ?  

Dt. Egy anyagkvantum homogén, ha csa kegy térkvantumot tölt ki, 
ellenkező esetben inhomogén. 

D2. Egy térrész homogén, ha annak minden térkvantumja homogén, 
ellenkező esetben a vizsgált térrészben a homogénitást a térkvantumok 
és anyagkvantumok arányossági száma szabja meg. A homogén anyag 
elvontabb megfogalmazását a következő formában is önthetném : "ho
mogén a térne kazon a pontj án az anyag , ahol egy önmagában konti
nuum teret határol el". A homogén anyag ilyen értelmezését a logikai 
alap megteremtésénél fogom felhasználni. 
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Mielőtt rátérnék az inhomogénitás matematikai megfogalmazására 
és az ennek segítségével nyerhető képletek leírására, szeretném részle
tesebben kifejteni és megvilágítani az anyag homogénitásának és inho
mogénitásának elvét. 

Az ariyagi sűrűségnek kell legyen egy maximális határa, más szóval 
kell legyen egy olyan felső határ, mikor egy meghatá,rozott térfogatban 
egy meghatározható anyagmennyiségnél többet bezsúfolni lehetetlenség . 
Azt, hogy mekkora térfogatban, mennyi anyagmennyiséget tekintünk 
ilyen felső határnak, az konvenció kérdése . Ilyen konvencionális alapon 
tekintek, egy térkvantumnyi térfogatban lévő anyagkvantumnyi anyag
mennyiséget homogénnak. 

Az l-es és 2-es deffinicióban leírtak közelebbi megvilágítása érde
kében tegyük vizsgálat tárgyává Pl· l cm3-nyi, meghatározott térfogat
mennyiséget. A fentiekben kijelentettem, hogy a tér kvantált és termé
szetesen a térkvantumot tekintem a legkisebb térfogat-roennyiségnek 
vagyis egységnek. 

Egyelőre még nem tudjuk, hogy mekkora egy térkvantumnyi tér
fogategység, de a térkvantumot elvben elfogadva kijelenthetjük, hogy 
az említett l cm3-nyi térfogat "N" számú térkvantumnyi térfogategy-
ségre osztható el. 

· 

Az anyagsűrűség legfelső határának tekintem, ha egy térkvantum
nyi térfogatban egy anyagkvantumnyi anyagmennyiség van "bezsúfol
v,a", ami az l-es deffinició szerint tulajdonképpen azt jelenti, hogy eb/ 
ben az esetben egy térkvantumnyi térfogaton belül az anyag nemcsak 
homogén, hanem "homogén-kontinuum". Ezek az egységnyi anyagi kon
tinuitások "összezsúfolódVia" képesek egy bizonyos térfogatot homogén
kintinuitással kitölteni. A fenti példánál maradva abban az esetben, ha 
az l cm3-nyi térfogatban, ugyanannyi n számú anyagkvantumnyi anyag
mennyiség van, mint ahány N számú térkvantumnyi az l cm3-nyi tér
fogat, vagyis N= n-el, akkor azon az l cm3-nyi térfogaton belül az 
anyagsűrűség maximális és homogénen kontinuum! 

Ha a fenti megfontolásokat magunkévá tesszük és elfogadjuk, akkor 
mindaz, amit az l cm3-nyi térfogatra nézve állítottunk, általában is igaz, 
és így jogunk van olyan értelmű általánosításra, melynek értelmében 
megfontolá,saink nemcsak az l cm3-nyi térfogatra nézve igazak, hanem 
általában a világ térfogata is természetesen N számú térkvantumnyi tér
fogategységre osztható el. Hasonló jogosultsággal igaznak tekintjük, és 
általános érvényűséggel kijelenthetjük, hogy a világ térfogatában lévő 
anyagmennyiség is szintén n számú anyagkv,antumnyi anyagegységre 
osztható el ! 

TekinteHel ama, hogy kozmikus méretekben egy homogén anyag
kontinuitás, mivel merev kapcsolatot jelentene, minden anyagmozgás 
megszüntét jelentené. Ezért hangsúlyozom, hogy végtelen anyagkonti-. 
nuitás esetében szünne meg minden mozgás, mert véges kontinuitáson 
belül, el lehet képzelni bizonyos mozgási lehetőséget - ha nagyon kor
látozottat is - mert a kontinuitás megmarad akkor is, hacsak a felü
letek éritkeznek, nem feltétlenül szükséges a homogénitáshoz a "kom-
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pakt" kapcsolat. Teh�t mivel egy végtelen anyagkontinuitás esetében a. 
fizika által eddig ismert és leírt anyagmozgás lehetetlen lenne, minden 
további bizonyítás nélkül azt hiszem kijelenthetem, hogy a világtérben 
nincsen végtelen j ellegű anyagkontinuitás. 

Ha nincsen any1agkontinuitás, akkor univerzálisarn N> n, ami azt 
jelenti, hogy az an)'lagkvantumok száma kevesebb, mint az elemi tér
részek száma. Ebből következik, hogy a térkv�antumok vagy kitöltetle
nek, vagy csak részben vannak kitöltve. Ha elfogadj uk a világtér anya/ 
giságát (a "rendkívüli állapotú anyag létezését), akkor logikailag a rész
ben való kitöltöttséget kell elfogadnunk, hiszen a térkvantumok nincse
nek a térben elhatárolva, rekeszelve. Ezen a ponton vtődik fel a kérdés, 
hogy tulajdonképpen milyen az anyagi eloszlás a térben ? 

A tapasztalati tények és a logikai következtetések aJapj án el kell 
fogadnunk, hogy az anyagnak kétféle megjelenési formája van ; 

l. Korpuszkuláris = homogén, 
2.  Szubkorpuszkuláris vagy "mező" = inhomogén. 
Korpuszkuláris megjelenési formáj ában az anyag (anyagkvantumok) 

egy-egy egységnyi teret elfoglalva, önmagukban kontinuum teret tölte
nek ki, ezen a ponton az anyag homogén ! Az " üres világtér" kontinu
um, nem rekeszelt, az any�agi világtér viszont nem kontinuum, követke
zik, hogy a maradék világtér (a nem homogén anyaggal kitöltött világ
tér) a manadék anyagkvantumok (a rendkívüli állapotú anyag) által csak 
úgy lehet kitöltve, ha az anyagkvantumnyi anyagmennyiség egy tér
kvantumnál nagyobb térrészben oszlik el. Ez a tény viszont maga után 
vonja az anyagi inhomogénitást, elveszíti ezáltal a homogén anyagra 
jellemző fizikai tulajdonságait, számunkra "láthatatlanná" válik, csak 
következtetni tudunk jelenlétére, negativ energiáj ú anyagnak minősítve, 
mint "mező" megjelenési formáj ú anyag j elzővel tartva nyilván. 

Dirac, Pauli kizárási elvét kiterjesztette az anyag mezőmegjelenési 
formáj ára is, vagyis a negatív energiájú anyagra és kijelentette, hogy 
azért nem tud a pozitív energiájú anyag a - 273° alá süllyedni, mert 
az alsó energiaszinteken minden energia szint foglalt. A kvantumszint 
szóhasználattal talán igaza van Diracnak, mert a negatív anyagkvan
tumok "elnyúlva" kénytelenek kitölteni a világteret, de nem telítetten, 
hanem inhomogénné válva, és éppen ez j ellemző az anyag ilyen meg-
j elenési formáj áiR Ez az anyag eloszlás logikaHag is következik, mert 
világos, hogy ha nincsen anyagi kontinuitás, akkor a kvantumterek nem 
üresek, hanem inhomogének. Ha az anyag legkisebb része az anyag
kv�antum létezik, akkor· a kvantumtérnek is léteznie kell, mert ha anyag 
létezik, az a térben foglal helyet ! 

Az inhomogén térelmél,et alapjét képező elvek kifej tése után meg
próbálom ezt az elvet tükröző matematikai képleteket is felállítani . 

Indulj unk ki abból az elfogadott elvből, hogy az energia kvantált. 
Az egyes hipotézisben a 2-es és 4-es pont alapján azt állítottam, 

hogy az anya gis kvantált. Az Einstein-i összefüggés szerint, a "h"-sal 
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s.zá,mszerint megeggyező energiakvantumnak bizonyos anyagmennyiség 
felel meg, s ezt az anyagmennyiséget az analógi1;;l alapján nevezzük 
anyG\gkva.rttumnak. 

Az E= h·""' képletből következik, hogy a "h"-sal szám szerint 
megegyező energi1akv:antum rezgésszáma : 

h=h·"' 
h 

-=h=l. 

Mivel különböző szerzők, különböző értékét tüntetik fel a Planck
féle "hatáskv:antumnak" - amely esetenként a 6,5 és 6,6.10-27 erg/sec. 
értékek között váltakozik - ezért tekintettel arra, hogy ha a 6,559.10-�7 
erg/sec. értékkel számolva az elektron tömegét képező anyagkvantumok 
�záma szabályos köbnek adódik, a további;akban a 6,559.10-2i erg/s.ec. 
értékkel számolok. 

Tehát, a "h" -sal szám szerint megegyező em�rgiakvantum rezgés/ 
számának ismeretében, az említett - az anyag és energia közötti -
összefüggés alapján az anyagkvantum tömege, amit jelöljünk "M"-el : 

M=�= 6,559. Jo-27. l 7,28·10·4& gr. c2 9 • 102� 
Ezek szerint M = 7,28.10-48 gramnyi anyagmennyiség ekvivalen� 

egy energiakvantumnyi energi ával. 
Az anyagkvantum segítségével viszont könnyen ki tudjuk fejezni 

egy vizsgált anyagmennyiségben lévő anyagkv:antumok számát. 

(l) 
Az anyagkvantumok számát kifejező értéket jelöljük "q" -val, így 

m q=M 
Mielőtt tovább mennék, egy gyakorlati példával szeretnék rávilágí

tani az inhomogén térelmélet szempontjából nagyon fontos elvi jelentő
ségű kérdésre, aminek érdekében számítsuk ki egy olyan elektron rez
gésszámát, aminek tömege teljes egészében energiává alakult ál. Az 
elektron tömege = 9,11·.10-28 gr. 
Ee= 9,11 ·10-28 ·9·1020 = 81,99 · 1 0-8 erg. Innen a rezgésszám. 

E 81,99 · J0-8 
"'=h 6 559 . lQ-27 125 ·1018� 

' 

Most az l. képlet segítségével határozzuk meg a 9,11·10-2Rgramnyi 
tömegű elektronban lévő anyagkvantumok számát : 

9,lJ • JQ-2B 
Qe= 7 28· 10-48 ' 

125 ·10 8 

Ezek szerint egy elektron tömegét pontosan olyan számú anyag
kvantumnyi tömeg képezi, mint amekkora az ugyanazon - energiává 

128 



alakult - tömegmennyiség rezgésszáma. Igy kij.elenthetjük, hogy pon
tosan ugyannyi számú anyagkvantumnyi tömegmennyiség alakul át 
energiává, mint amennyi az elektromágneses hullám energiakvantum
ját meghatározó rezgésszám, tehát : 

(2) 
és ez az eredmény logikailag várható is volt. 

Az előzőkben azt állítottam hipotézisként, hogy a tér kvantált ! 
A térkvantum térfogatának meghatározására és kiszámítására sem

milyen kísérleti adat nem áll rendelkezésünkre, amelyből kiindulhat
nánk, tehát csakis elméleti megfontolások alapján lehet ezt a problémát 
megközelíteni. A térkvantum önmagában természetesn nem létezik, ha 
legkisebb térfogatról, " térkvantumról" beszélünk, akkor azt valami 
konkrét anyagiságra kell vonatkoztatni, ami nyilvánvalóan a legkisebb 

anyagmennyiségnek, az anyagkvantumnak a térfogatát kell kifejezze. 

Tekintettel arra, hogy a hatáskvantum értékmeghatározásában a 
centiméter szerepel, szinte kézenfekvő terméshetes adatként kínálkozik 
hosszmértékegységnek is, de mivel a térkv:antummal tul,ajdonképpen a 
legkisebb anyagmennyiség térfogatát kívánjuk meghatározni - szem 
előtt tartva, hogy a hatáskvantum értékmeghatározásában a gr. is sze
repel -, így, ha egyfelől a hatáskvantum értékét kifejező számot elfo
gadj uk hosszmértékegységnek, akkor a legkisebb anyagmennyiség, az 
anyagkvantum, valamint a hatáskvantum között fennálló arányosságat 
is figyelembe kell vennünk. 

Kiindulási alapnak hipotézisként elfogadva a hatáskvantum értékét 
kifejező számot a legkisebb hosszmértékegységnek, így a rendelkezé
sünkre álló alapegységek számértékeinek megfelelő arányosításával, egy 
olyan arányossági tétel birtokába jutunk, ami a fenti hipotézist feloldva 
axiómává alakul át, ami az inhomogén térelmélet alapaxiómájának te
kinthető. 

Ebből az axiómából kiindulva, már levezethető és meghatározható 
az egységnyi térfogatú "térkvantum" . 

Az inhomogén térelmélet alapaxiómája a következő : "a legkisebb 
hosszmértékegység köbe úgy aránylik a legkisebb térfogategység átmé
rőjének a köbéhez, valamint a legkisebb tömegegység aránylik a legki

sebb energiaegységhez" . 
Ennek az axiómának értelmében, ha a térkvantum átmérőjét "ö"-val 

jelöljük, a következő egyenlet állítható fel : 

h3 M 
(3) ö3 = � ahonnan, 

h'. l Ö3 = -M- de az előzőkből tudjuk, hogy 

h ·l = M ·ez behelyettesítve 
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(4) 
Nem tagadhatjuk, hogy az említett axwma bizonyos önkényeséget 

tartalmaz és az sem kizárt, hogy az arányossági képletben szereplő egy
ségek fenti csoportosítása egy belső ellenkezést fog kiváltani a hozzáér
tökből, annál is inkább, mivel az inhomogén térelmélet alapaxiómája 
nem olyan - a racionális gondolkodásunkból logi�ailag magától érte
tődően belátható - tétel, mint pl. a geometria alapaxiómái, de ne fe
ledjük el, hogy ebben a speciális esetben egy olyan konvencionáJHs ala
pon létrejövő legkisebb térfogategység meghatározásáról van szó, ami 
ha a kvantumfizika eddig egészen más mód:szeveinek segítségével ide
vágó számított értékeivel (pl. elektron térfogat) jó megközelítésben majd
nem azonos eredményre vezet, akkor a fenti arányossági axiómatikus 
tételnek legalábbis logikai igazságában nincsen okunk kételkedni. Ezen 
logikai igazság alapján az axióma igazgságát is csak olyan értelemben 
tekintsük "igaznak", hogy az arányossági képletben szereplő fizikai egy
ségnek számértékeinek arányából kapható számérték "igaz". Csakis így, 
és ebben az értelemben elfogadva az említett axióma-tételt "igaznak", 
az eddig felállított hipotéziseinkből, már csak az az állításunk m·arad 
hipotézis, miszerint, ha az anyagkvantum tömege egy térkvantumnyi 
térfogatot foglal el, akkor az anyag ezen a térfogaton belül homogén 
kontinuum. 

Ha az említett axióma fenti értelemben "leszűkített" formájában 
rejlő "igazság" elfogadása továbbra is egy belső ellenkezést vált ki az 
illetékes elbírálókból, akkor a térkvantum egységének meghatározására 
azt a kompromisszumos eljárást ajánljuk, hogy vonatkoztatási alapnak 
tekintsük a kvantum-fizika eddig ismert legjobb módszerével megha
tározott elektrom térfogatot, de tekintette arra, hogy az elmélet lénye
gén ez a megoldás nem változtatna, fenntartjuk fenti felfogásunkat s a 
továbbiakban annak értelmében fogunk számolni. 

Konvencionális megálLapodásunk értelmében a legkisebb térfogat
egységet nev•ezzük térkvantumnak, amit jelöljünk "H"-val és így az 
egységül vett térkvantum éppen olyan világál1andó, mint a "h" hatás
kvantum. 

A térkvantum sugarát jelöljük "Q"-val. 
Számítsuk ki a 4. alapján a térkvantum átmérőjét és sugarát 

ö=6 559·10-27·V9·1020=6 3·10"20 cm ' ' . 

ö e=z 
6,3. J0-20 

2 3,15·10-20 cm ... 

ahonnan a térkvantum térfogata : 

4ng3 
(5) H=-j - =' 13·10-59 cm. 
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Az 5. alapján a térkvantum sugava : 

(6) e= 3H . V-4 n: 

A "H" segítségével mostmár meg tudjuk határozni, hogy egy tet
szőlegesen felvett térfogatban hány elemi térfogat fér el, Wlgyis mennyi 
a vizsgá�andó térfogatban a térkvarn.tumok száma. A térkvantumok szá
mát meghatá,rozó mennyiséget jelöljük "Q"-val, így : 

(7) 
. v 

Q=IT 

Eljutottunk addig az aredményig, hogy meg tudjuk határozni egy
felől egy adott tömegmennyiségben lévő anyagkvantumok számát, más
felől az adott tömegmennyiség térfogatát képező térkvantumok számát. 
Az inhomogén tér elvének értelmében, a térinhomogénitást az emlíitett 
két tényező viszonya szabja meg. 

Az előbbiekben kijelentettük, hogy a világteret nem homogén kon
tinuum anyag tölti ki, vagyis a térkvantumok száma nagyobb az anyag
kVlantumok számánál Q> q, de ha ez így v1an, akkor univerzálisan az 
anyag inhomogén és világos, hogy az inhomogénitást egynél kisebb ér
tékű számnak kell kifejeznie, ezért az inhomogénitást kirejező képletet, 
a Q és q vi,szonyában, csakis egyféleképpen írhatjuk fel, úgy, hogy a 
fent említett elvet tükrözze. 

Igy a nyolcadik képlet, ha az inhomogénitást kife}ező számot " L"
val jelöljük, a következő : 

(8) t= � de a 2. al'apján 

(9) t==Q is. 

Az inhomogénitást a térkvantum segítségével is ki lehet fejezni. 
Mivel a legkisebb térfogategység a "H" és, ha ezt a legkisebb térfogat
egységet megszorozzuk "N"-nel, akikor az tets,zés szerinti térfogatot fe
jezhet ki, így : 

V=N·H. 
Az 5. hipotézis értelmében, ha az anyag homogén, akkor egy any;ag

kV�antum egy térkvantumnyi térfogatot tölt ki, tehát homogén anyag 
esetében felírhatjuk, hogy 

V =n· H ahol "n" az anyagkvantumok számát jelenti. 
Az előbbiekben azt is kijelentettük, hogy a világtérben nincsen 

any;agi kontinuitás (N> n), ezért á1talában és minden esetben érvény;es, 
hogy: 

9" 

N·H= n·H 
. L 
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Az eddigiek értelmében tulajdonképpen Q= N és q= n, azért 
helyett beírhatjuk 

n ·  ll n ·  H ·  N 
N·H �--= 

n n 

N 
N·H. 

" a "� 

Most már nyugodtan felírhatjuk azt az általában érvényes képletet, 
hogy :  

(10) 

(ll) 

V=� ahonnan. 
L 

H. q t=y-· 

A 10-es képletből kiindulva egy olyan képlet birtokába juthatunk, 
amivel meghatározhatjuk egy ismert anyagmennyiség sugarát, mivel: 

(12) 

a 12. a 10. értelmében felírhatjuk így is : 

4 r1 n H • q 
-- =-- ahonnan 3 L 

3 3 H· q • r =  es 4JtL 

Vm. VC! r- ·v ·v 41t • L 
ami a 6. alapj án végül is így alakul : 

(13) ,:.,r.-(>· 
V ; . 

Nem lesz érdektelen ezúttal is egy konkrét számítást elvégezni, 
ugyancsak az elktront téve vizsgálat tárgyává . Az elektronra jellemző 
"t" értéket, csakis az elektron térfogatának pontos ismeretében lehetne 
meghatározni, amit viszont éppen a "t" segítségével szeretnénk kiszá
m:Í!atni. Annak érdekében, hogy kikerülj ünk ebből a " circulus viciózus
ból" , vezessük be azt a segéd hipotézist, hogy : az elektron tömege ho
mogén anyragkvantumokból épül fel. 

A már többször említett hipotézis szerint egy anyagkvantum akkor 
homogén, ha tömege egy térkv.antumnyi térfogatú. Ezek szerint egy 
homogén anyagkvantum tárfogata z::: 13·10-59 cm3, mert ennyi a már ki
számított H értéke és így a "t "-ta értéke - mivel egy anyagkvantum
ról van szó q =  l - a  ll. alapján: 

l 3 • J0-59 • l 
t= 13. 10-5• l. 
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Az említett segéd hipotézis az elektroura vonatkoztatva azt jelenti 
figyelembe véve az anyagkvantum " l" -ta értékére kapottt fenti 

számítási eredményt is -, hogy a térkvantumok száma egyenlő az 
anyagkvantumok számával 

X=y. 

A térkvantumok számát nem ismerjük, mert nem tudjuk mekkora 
az elektron térfogata, ezért 

Az anyagkvantumok száma viszont kiszámítható, mert ismert az 
elektron tömege, így : 

lll 9' ll • 10-28 = 12 5 • l Ol 8 x azaz qe= M 7 28• 10_48 ' 

de mivel .... x= y, ezért 

y= 125 ·.1018, ahonnan most már 

q 125 ·1018 le= Q= 125 • 1QlB l. 

Most már könnyen ki lehet számít·ani az elektron térfogatát és ettől 
függetlenül a sugarát is, mert a 10. alapján : 

ll • q 13 · 10·59• 125 • 1018 Ve=-�- = -----..,..1---- 16 25·10·39 cm3 ' 

Az elektron sugara a 13. alapján : 

r = 3 15·I0·2 o . -: l 125. JOis 
e ' V l 

Mivel 125.1018 felírható így is : j 5.106 l 3 adódik, hogy 

re= 3,15 ·l 0-20• 5 ·106= l '57 ·IO·Dcm 

Az inhomogén térelmélet módszerével számított elektron sugarának 
megfelelő értékét, megközelíti a Spolszkij szerint számított atommag 
sug.arának értékét, amit viszont csak megközelítő, mint a lehetséges leg
kisebb határérték számítás alapján tételeznek fel helyesnek ! 

Az energiakvantum már régen létjogosultságot nyert a fizikában, s 
most nyitv·a áll az út az anyag és térkvantum előtt is, hogy hasonló 
rangra emelkedj ék. 

Az egységesítés és esetleg a hasznosság kedvéért érdemes az időt is 
kvantálni, aminek értékét egy vitathatatlan állítás és a térkvantum se
gítségéve! könnyen meghatározhatjuk. 

Az állítás és egyúttal az időkvantum deffiniciója így hangzik : 
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"Azt az időmennyiséget tekintj ük az idő legkisebb egységének, 
amennyi idő kell ahhoz, hogy a fény egy térkvantumnyi utat tegyen 
meg" ! 

Tudjuk, hogy a fény 300.000 km-nyi utat tesz meg egy másodperc 
alatt. A térkvantum átmérője ö = 6 3. 10-20 cm, ezért az időkvantum 
értéke, amit jelöljünk "T" -vel : 

vagy : 

6 3 • l 0·20 
T= '3• 10,0 2,1·10·30 sec. 

3. 10 
térkvanturnnyi ut/sec = ó,J. 10_20 47 ·1028 ahonnan 

T 
l 

47 . 1028 =2, 1·10-30 sec 

Deffiniáljuk véglegesen az időkvantum meghatározását : Dt. Az az 
időmennyiség, ami alatt a foton (a homogén anyag hullámmegjelenési 
formája) egy kvantumtérnyi utat tesz meg, egyenlő egy időkvantummal, 
ami egyúttal egy elemi fizikai jelenségnek felel meg, D2. Egy elemi fi
zikai j elenség legfelj ebb egy időkvantum alatt j átszódhat le. Az elemi 
fizikai jelenség és általában a fizikai j elenségek fordított arányban nő-
nek vagy csökkennek az időkvantum éi-tékében. Ha egy fizikai jelenség 
egy időkvantum alatt történik, akkor az a fizikai jelenség maximális 
ér:tékű, de minimális idej ű, ha ugyanaz a fizikai jelenség több időkvan
tum alatt j átszódik le, akkor az illető fizi'lmi j elenség értéke (gyorsasá-
ga) csökken a min1mum irányában, de az idő függvényében a maximum 
felé tendál. Az anyag megj elenési formáinak fizikai jelenségeit vizsgálva 
az időkvantum függvényében az az eredmény adódik, hogy az anyag 
hullámkonfigurációja az. idő csökkentését (minimumát) az anyag kor
puszkuláris megjelenési formáj a viszont az idő elnyulását vonja maga 
után a maximum irányában, ami csak az abszolut nyugalomban válik 
teljes értékűvé. 

Egy lényeges elvi kérdés és az idő fizikai tar:talmának tisztázása 
érdekében végezzünk el egy gondolatkísérletet. 

Kísérletünknek első felében vázolj uk fel a Sagnac-kísérlet elvét, 
amelynek értelmében képzelj ünk el egy korongot, amelynek peremére 
köröskörül tükröket erősítettek. Ha most egy tetszőleges A pontból 
fényj el indul el, akkor az a tükrök által vezérelve t idő múlva vissza
jut az A pontba. Tudjuk, hogy a korong kerülete 2 n R, ahonnan a fény 
a korongot 

T = 2 Jt R/c idő alatt futj a körül. 

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a korong v sebességgel forog ? 
Az Ao pontból kiinduló mény az Ao eredeti helyéig T-nél hosszabb idő 

alatt fog eljutni, mert ez alatt az idő alatt az Ao pont a korong forgása 
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következtében elmozdult a mozgásirányában A pontban. Ezért, ha a 
fény a forgás irányában halad, akkor 

T+= 2nR 
c - v  

Tekintette arra, hogy gondoLatkísérletről Vian szó, gyorsítsuk fel a 
korongat úgy, hogy kerületi sebessége elérje a fénysebességét s ebben 
az esetben v = c, ahonnan a fenti képlet értelmében 

T+= 1. a: R  o 
Hogyan értelmezzük a matematikai formalizmus szerint végtelennel 

egyenlő T7 idő értékét.  Elsősorban fel kell figyelni arra, hogy a T+ = 
l n R  

kifejezés kettős határesetet foglal magában, éspedig a zéróval c - c; 
való osztás tilalomfáját és a fénysebességet .  Ha a zéróval való osztást 
mégis elvégezzük, akkor formailag a T7 értéke végtelen nagyra nő, 
ami viszont tartalmilag a következőket jelenti. Példánkban azt vizsgál
tuk, hogy a korongon tükrökkel vezérelt fény mennyi idő alatt jut 
vissza kiindulási pontj ába, ha a korong v sebességgel elmozdul, tehát 
a fénysebesség és a korong sebessége közötti időkülönbség méréséről 
van szó, és ilyen értelemben vitathatatlanul azt az eredmény�t kell Imp
nunk, hog ya fénysebességgel forgó korong Ao pontjából kiinduló fény
jel az ugyancsak fénysebességgel mozgó korong ugyanazon Ao pontjába 
végtelen hosszú idő múlva tér viss2la, mert a vonatkoLJtatott rendszer
sebessége ekvivalens a vonatkoztatási rendszer sebességéveL Vagyis tö
mören azt j elenti, hogy ebben a speciális helyzetben a fényjel el sem 
indul, mert az önmagát mindig utóléri . Amint láttuk az előbbi mondat-
ban sikerült ezt a tömör valóságot úgy megfogalmazni, hogy a képlet
ben szereplő végtelen a megf.elelő ér1telmezésben a v;alóságot tükrözze. 
Ugyanerre az eredményre és köv�etkeztetésre jutunk a�kor is, ha a ko
rong forgásirányával ellentétes irányban akarunk fényjelet kibocsátani 
olyan feltétel mellett, hogy a korong kerületi sebessége c legyen, amiről 
egy kis számolás után bárki meggyőződhet. Ahhoz, hogy toviábbi követ
keztetéseimet magunkévá tegyük, a leírt gondolatkísérLet következteté
seit, valamint a következő alapvetőerr lényeges világszemléletet elvben 
el kell fogadnunk. 

A végtelen világ�térben lévő anyagmennyiséget mennyiségileg ab
szolutnak kell elfogadnunk, vagyis az anyag öröktől fogva létezik, minő
ségileg változhatik, állandó mozgásban és változásban van, de mennyi
ségileg állandó, az anyag sem nem keletkezik, sem el nem vész. Az ab
szolut mennyiségű anyag ál1andó mozgásából és mozgásmennyiségeinek 
váiltozásaiból származnak a fizikai j elenségek. A fizi�ai jelenségek idő
ben játszódnak le. Az idő éppen az áNandó anyagmozg:ásmennyiségek kü
lönbözőségéből származik, tehát ha az abszolut anyagmennyiség mozgása 
is abszolut lenne, akkor az idő is abszoluttá válina, vagyis mint függ
vény tényező megszünne. Amennyiben egy fizikai jelenség időben való 
lezaj lása attól függ, hogy a vonatkoztatási rendszer sebessége mekkora 
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a vonatkoztatott rendszer sebességéhez képeest, abban az esetben, ha 
a sebességértékek egymással egyenlők, az idő abszolut értéket vesz fel 
vagyis megszünik az egymáshoz vonatkoztatott rendszeren belül, és így 
az időfüggvényében várt fizikai j elenség létre sem j ön. 

Minden fizilmi jelenségre nézve, amit az idő függvényében vizsgá
lunk, érvényes a relativisztikus effektus , mert az idő sajátosságánál fog
va, lévén az a vonatkoztatott sebességér,tékek függvénye, szükségszerüen 
meg kell nyilvánuljon a fizikai jelenségekben. Ebben a felfogásban pl. 
nyilvánvaló, hogy a megközeUt�rt fénysebességgel mozgó fl mezon 
t. bomlási ideje, megnő ahhoz a 8 időhöz viszonyítva, amelyet a ten
gerszinterr nagymértékben sebességét vesztett " fl " mezon mérési ered
ményeként kapunk. 

Az idővel kapcsolatos fentvázolt megfontolások konkluziójaként, az 
időkvantum képletét a következő átértékelt formában rögzítern : az 
időkVIantum jele maradjon meg "T"-nek, a rendszeridőt jelöljük "T+"
szol, így 

(14) 

(15) 

( 1 6) 

ö T =
c 

T+ =Ta · �/sec · · · A=47 ·102R (constans) 

I .  Minden mozgó rendszernek vagy egy T+, a fényhez, mint vonat
koztatási rendszerhez viszonyított rendszerideje. 

II. Két egymáshoz képest mozgó rendszer sebes,ségkülönbsége, az 
egymáshoz viszonyított T+ időkülönbség alapján kiszámítható, vagy for
dÍ!tva, az ismert sebességértékek alapján, a vonatkoztatott rendszerek T+ 
saját rendszeridej e és rendszer-!időkülönbségei határozbartók meg. 

III. Ha az egymáshoz vonatkoztaltott rendszerek fénysebességgel mo
zoknak, akkor az idő, mint vonatkoztatott tényező megszűnik. Konkré
tebb megfogalmazásbm, ha az egymáshoz vonatkoztatott rendszerek 
aZJonos irányban , fénysebességgel mozognak, akkor rendszeridejük egy
idejű. Ebből következik, hogy ha két egymáshoz vonatkoz,tatott rend
szerben a fény izotrop terjed, akkor a vonatkoztatott rendszerek egyide
jűek és azonos irányban szikron mozognak. 

Az időkViantum, minrt láthatjuk, hasznosnak biZJonyult , mert segítsé
gével nemcsak rendszeridőket tudunk meghatározni, hanem az egyide
jűségnek is pontos deffiniciój át adva, egyszersmind módszer birtokába 
is jutottunk, amelynek segítségével el tudjuk dönteni, hogy a fizikai je
lenségek a vizsgált vonatkoztartási rendszerekben egyidejűek-e vagy sem ! 

Az anyag, energia, tér és idő kvantumértékeinek birtokában, azt 
hiszem az eddiginél tökéletesebb és egységesebb kvantumelméletet le
hetne kidolgozni . 
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Az említett kva:ntumértékek jelei és értékei, rekapitulálva sorban 
a következő : 

Hatáskvantum 
Anyagkvantum 
Térkvantum 
a "H" átmérője 
a "H" sugara 
Időkvantum 

h = 6,559. 1 0-27 erg. 
M = 7, 28 . 1-048 gr. 
H =13.10-59 cm.3 
ö = 6, 3 . 1 0-20 cm 
P = 3, 1 5 . 10-20 cm 
T = 2, I . I o-so sec. 

Dolgo�atom I-ső részében kivánkozik még, az ebben a részben fel
állított képletek elem:oése alapj án levonható, azon elgondolkoztató ered
mény közlése, amit a " t" fejez ki abban az esetben, ha az anyagkvantum, 
tömegének megfelelő arányban átalakul "elektromágneses sugárrá" , an
nál is inkább, mivel az így levont következtetés mutat utat a "hullám
korpuszkula kettőssége" szükségszerű megoldásában. 

( 17) 

( 1 8) 

A l l .  szerint : 

H . q L = --

V 
A klasszikus fizikából ismert az a képlet, hogy : 

v - =T 

A 2 .  és 17. aJ.apj án a l l .  fel lehet írni így is : 

H ·  v L = --V · 'A. 

Abban az esetben, mikor az anyagkvantum tömege átalakul elektro
mágneses hullámmá a sebesség v =  c. Lévén egy anyagkvantumról szó 
q =  l, tehát : 

3 .  toto 3·1 01o 1 

A H értéke egy térkvantum térfogata és ugyannyi egy homogén 
anyagkvantum térfogata is, ezért : 

3 • 1 0 -59 • 3 • J QlO 
1 3  • J O-ó9 • 3 . 1Ql0 l 

Felvetődhet az az ellenvetés, mi bizonyítja azt, hogy a térfogat ér
téke ebben a különleges esetben nem változik, hiszen az elektromágne
ses hullám térben, időben és c sebességgel terj,ed. 

Ezen ellenvetés kizárása érdekében használjuk fel az időkvantumot 
és vizsgáljuk meg ezt a fizikai j elenséget az időkViantumban. 

Ha a fény, l sec. a1att tesz meg 3 .1 01° cm-nyi utat, akkor egy idő
kvantum a1att annyiszor kevesebb utat tesz meg, ahányszor kisebb az 
időkvantum értéke l másodpercnél, vagyis : 
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3 .1 0111 • 2, 1 . 10-30 = 6,3 .10-20 cm, ami egyenlő a térkvantum átmér� 
j ével. Tehát az időkvantumban : 

Sc = 6,3 .1 0-20 cm és mivel q = l 
6 3 • 1 0-10 

A== ' 1 6, 3 · 1 0·20 

Mivel ·a H értéke állandó és amint a képletből is kitűnik a térfogat 
és " l' ,  közötti összefüggés fo:rdÍ!tott arányú, vag his, ha az egyik nő, a 
másik ugyanannyival csökken - és mindezt még az időkvantum tükré
ben vizsgálva - a térfogatot változatlannak tekinthetjük, ezéfit : 

13 • 1 0-59 • 6,3 • l Q-20 
1 3  · 10·59 • 6,3 • 10·20 l 

Tehát az állandó értékű, fényesebességgel terjedő elektromágneses 
hullámban energiává alakult tömegmennyiség, az időtől függetlenül 
megőrzi integritását és ez az "integrált" anyagimező" terj ed, hullám
mozgást végezve. Ebben a felfogásban talán egy lépéssei közelebb jutot
tunk a rejtélyerr "hullámkorpuszkula" megértésében, de mielőtt általá
nositanánk, végezzünk el egy konkrét számítást, megint azt a példát 
véve alapul, mikor egy elektron tömege teljes egészében átaLakul ener
giává. 

E Tudjok, hogy · · · "' =h tehat 

"' - 9, 1 1 • t0-28 • 9 . 1 010 
1 25 . 1Q18 e - 6, 559 • I0-27 

3 · J O IO 
Ac = 125 • 1 0 18 24 · 1 0•11 

Az elektron térfogata, amint kiszámítottuk = 1 6,3 . 10-39 cm3• 
Mivel : 

H ·  v l = A-=-I" az ismert értékek behelyettesítése után kapjuk, hogy : 

1 3  • ! 0-69 • 3 • 1010 39 . l 0 -49 39 • 10·41 
l - - - l 

e - 16,3 • J Q·89 • 24 • 10-11 - 39 1 • ! Q-50 = 39 • 10·111 

Ez az eredmény indirekt módon arra nézve is bizonyíték, helyesen 
tételeztem fel, hogy az elektron tömege homogén anyagkvantumo�ból 
épül fel. Ha egy képlet mind a makro, mind a mikrokozmoszra vonat
koztartva igaznak bizonyul, akkor annak helyességét általában (tehát az 
említett speciális esetben is) elfogadhatjuk, még akkor is, ha a kapott 
eredmény szinte elképzelhetetlent állít, de ezt az állítást annál inkiább 
is magunkévá tehetjük, mivel a természetben ténylegen létezik egy ép
pen ilyen, pont erre az állításrn jellemző és ennek megfelelő fizikiai je
lenség, a hullámkorpuszkula kettősségében ! Az elmélet logikájának tük-
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rében most már beláthatjuk, hogy ha a " t" értéke anyagátalakuláskor 
dezintegráltságot mutatna, akkor a kvantumfizika értelmezésében, az 
anyag és energia megmaradásának elve sem volna fenntartható, mert a 
nem homogén kont1nuumvilágtérben rengeteg "hely" lenne a homogén 
anyag inhomogén dezintegritására. Ezért fel kell tételezzük, hogy az 
anyag legj ellemzőbb tulaj donsága abban nyilvánul meg, hogy képes kon
figurációját változtartni és megjelenési formáiban integritását megőrizve 
hol hullám, hol korpuszkulum ! 

Mielőtt rátérnék dolgozatom II-dik részére, ahol megpróbálom az 
anyag hullámkorpuszkuláris kettősségének elméleti magyará:zJatát meg
adni, szükségesnek találom az első rész zárótételeként az anyag és ener
gia megmai"adási elvének általánosított, konkrétebb deffinicióját meg
adni. Erre egyfelől a kv:antumfizilm tételei jogosítanak fel, amelyek azon 
tapasztalati ténynek magyarázataképpen születtek meg, hogy az anyag 
hullámmegj elenési formájábcm szá,llított energi,amennyiség hatásmeny
nyisége integrált (vagyis úgy hat mintha korpuszkulum lenne), másf.elől 
mivel az inhomogén térelmélet egyenleteiből következik. Kijelenthetjük 
tehát, általánosított formában, hogy : , , az anyag és az anyag energia
megj elenési formáj ában, az any,ag integrált mennyisége marad meg" . 

Az anyag (és anyagi energia) integritás megmaradásának konkré
tebb, matematikailag is alátámasztott bizonyítását kapjuk a következő 
megfontolások aLapján : 

Ismeretes, hogy a sűrűség 

( 19) Q= � az l-ből következik az is, hogy : 

(20) m = M.q a 7-ből pedig 

(2 1 )  V = H.Q a 19 ,  20  és  21 al1apján felírhatjuk 

(22) 
m M · q 

- = --v H • Q de mivel t = � figyelembe véve a 1 9 .  következik, hogy :  

(23) 

(24) 

(25) 

( 26) 

(27) 

(28)  

M Q=H L tehát a 22. így alakul 

lll M .  L - = ---- ahonnan V H 

V= nM1 · H a 18. alapj án a 25 .  felírható így is : 
• L 

H · v  m · H 
-- = --- ahonnan L · A. M · L  

H .  v .  M .  L L .  M .  v L= - ---:--H ·  m · J.. és m .  A. 

M= Lz . m .  A. és v 
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M = ,t .  m • v = --
v . -

igy : 
( 30) 

mivel 'A =  : a 28. így alakul 

szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát 

de m vel "' .. , q és 

M · q = m  felírható, hogy 

m = t2 · m  ahonnan 

Tehát a 29.  felírható így is : 

(3 1 )  

" l " - -ve , 

Azt a tényt, hogy a 2 9-ben szereplő " t " a képletből automatiku
san "kiesik" egyszerűbb formában is - amit meg fogok tenni - bebi
zonyíthattam volna, de célom volt meggyőző matematikai bizonyítását 
adni annak a hipotézisnek, hogy a "rendesáUapotú" anYJagnak, bárbilyen 
megjelenési formáj ú legyen is, integrirtása megmarad, éppen azáltal, 
hogy a "t" értéke mindig l. 

Az alábbiakban egyszerű bizonyítását adom annak, hogy a 29 .-ben 
szereplő " t" elhany,agolható, azt is mondhatnánk, hogy bizonyos érte-
lemben a " t' ' egy "ideális imaginárius" szám szerepét tölti be. 

(32) 

( 3 3 )  
(34)  

A 24.-et a 1 8 .  alapján felírhatjuk így is : 

M - t  m 

-I--I -
= ll-I • v 

---' 
m · A  - t  ahonnan H ·  v 

H ·  m · A ·  L 
H. l =  ----c:Hc::--·-v--

L .  A 

H-val és " t ' · -val egyszerűstive : 

M m · A , =
-- es v 

M · v = m · A. 
Láthatjuk tehát, hogy a 29.-ben szereplő " t" a 34. értelmében "ki

esik" a képletbőL 
Az első részben, a fentiek értelmében sikerült az egységes, tehát az 

energia, anyag, tér és idő kvantumelmé1et al,apjait lerakni, azon felis
meréssel, hogy az anyag és energia megmaradásának elve, nem egy tá-
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gabb értelembe véve, hanem konkréten - az anyag integritásánál fogva 
- egészen szűk határok közé szorítva, de általában az anyag bármely 
megjelenési formáj ában érvényes ! 

II. rész 

Az inhomogén térelmélet keretében az eddigieknél lényegében az 
anyagról beszéltünk és az anyaggal �apcsolatosan j utottunk el bizonyos 
következtetésekre, de tekintettel arra, hogy az inhomogén térelmélet is, 
többek között, azon fizi�ai valóságra épült , hogy az anYlag és energia 
között összefüggés van, mivel az elméletnek az anyaggal kapcsolatos 

koncepciója a szokásos , elfogadott szemlélettel szemben újszerű állítást 
tartalmaz, az említett összefüggés megköveteli ,  hogy az energia fogal
mát és fizikai tartalmát - amit az anyaggal kapcsoiratosan megtettünk 
- hasonlóképpen átértékelj ük 

Ennek szükségességét mégjobban kidomborítj a az anyag rej télyes 
"hullámkorpuszkuláris" kettősége . Már maga a szóösszetétel is utal arra, 
hogy az anyagnak - úgy látszik - egészen rendkívüli, saj átos tulaj
donsága van, éspedig : "jellegében hullám, hatásában korpuszkulum" . 
Tehát, ha az anyagra nézve érvényes ez a "kettősség" , akkor az említett 
összefüggés értelmében az energiára nézve is az kell legyen . Ebből logi
kusan következik, hogy ha magyarázatát adj uk az anyag hullámkorpusz
kuláris kettősségének, akkor mindaz, ami az anyag ilyen értelmű jelle
gére érvényes , az az energiára is vonatkozik. 

Ezen logikai analógia alapján , az energiával �apcsolatos nézetünket 
a következő képpen fogalmazzuk meg : "az energia hartásában kvantált, 
de j ellegében folytonos" .  

Ennek a z  állításnak az inhomogén térelmélet koncepciójában a kö
vetkező kettős fizikai tartalma van, éspedig : 

l) Egy m tömegű anyagmennyiség x számú anyagkvantum nyugal
mi tömegmennyisége spontán fénysebességnyi impulzussal (csak az im
pulzus spontán fénysebességnyi és nem maga az anyagáta1akulás) kvan
tumokban, adagokban úgy alakul át "sugárzóenergiává" ,  hogy anyag
kvantumokként egynél több inhomogén térkvantumban elnyúlva, olyan 
hullámkonfigurációj ú "anyagienergia" kisugárzás keletkezik, amelynek 
energiakvantumját meghatározó rezgésszáma megegyezik a kvantum
elnyúlást szenvedő anyagkvantumok számával, és fordítva az egynél 
több térkViantumban spontán fénysebességgel elnyúló anyagkvantumok 
energi·aimpulzusának megfelelő anyagmennyiség integ.rálódik "energia
elnyeléskor" a korpuszkuláris konfigurációj ú anyag nyugalmi tömegé
vel.  A folytonos jelleg viszont a hullámkonfigurációj ú anyagienergia in-
tegritásában nyilvánul meg, tehát éppen annak a ténynek következtében 
hat az energia kvantáltan - vagyis mintha korpuszkulum lenne - mi
vel az anyag hullámkonfigurációjában is megőrzi folytonos j ellegét, 
integritását , amit az előzőkben már matematikailag is bebizonyítottunk. 
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A fenti értelmezés szemléletes magyarázatot ad az energi•akisugár
zás és elnyelés fizilrui tartaimám is, abban az esetben, mikor az anyag
nak telj es hullámkonfigurációjú megj·elenési formáj<a van. 

Az energiával mapesolatos nézetünk megfogalmazásához hozzá tet
tük, hogy amnak kettős fizilrui tartalma van, amelyek közül az egyiket 
a fenti felfogásunkban vi[ágitottuk meg ; állításunk igazolását a kettős 
fizikai tartalmat illetően, viszont éppen az anyag hullámkorpuszkuláris 
kettősségének tárgyalás•a és bizonyitása kapcsán fogj uk megtalálni. 

Az inhomogén térelmélet koncepciójában az anyag hullámkorpusz
kuláris kettős j ellegének elméleti és matem•atikai magyará:z:ata egy axió
mára és egy hipotézi>Sre épűl. 

Mielőtt rátérnék a j·elzett axióma megfogalmazásáva, annak érde
kében, hogy azt szinte szükségszerűen "igaznak" fogadjuk el, röviden 
szeretném felvázolni az anyag hullámkorpuszkuláris j eUegének fizikai 
történeti értelmezését. 

Young híres kisérletével kétségtelenül kimutatta a fény kettős j el
legét, mert a kísérlet folyamán észlelt interfere:nci;a sávok keletkezését 
csak kontinuum hullám terj edésév,el magyarázhatj uk, a kísérlet további 
folyamán viszont, a fényképező lemezen tisztán korpuszkuláris, tehát 
diszkontinuum j ellegű, hatás is észlelhető volt. Elméleti megfontolások 
alapj án de Broglie feltét·elezte, hogy ha a fotont nem lehet különválasz
taní a hozzákapcsolt hullámtól, úgy az anyagi korpuszkulákiat is egy-egy 
hullám kíséri, s ezen hipotézis a későbbiek folyamán fényesen igazoló
dott. E szerint a hullám-korpuszkula alternatíva megszűnt és a hul
lámkorpuszkula kettősége lépett helyébe. Az any,agnak ezen dualitása 
viszont a mai napig is megoldatLan elméleti nehézség elé állította a fizi
kusokat, amely különböző elméleti érte1meZJések után - melyeket nem 
találom szükségesnek részletezni - végűlis a de Broglie hullámok "va
lószínűségi hullámokká" Vlaló átl<alakulásához vez.ettek, amelyek annak a 
számértékét fej ezi ki, hogy a részecske adott időben miJyen valószínű
séggel lesz jelen a térne kvalamely meghartározott pontj ában. Innen az 
út viszont szükségszerűen a statisztikus felfogáshoz vezetett, s így a 
varlószínűségi és statiszHkus értelmezés végülis egy indeterminista szel
lem kialakuláshoz v.ezetett a fizikában. 

Az anyag megjelenési formáj1a említett dualitásának azon értelme
zése, hogy ugyanazon anyagiság egyidejűen kontinuum hullám és disz
kontinuum korpuszkula is, kézenfekvően elvi lehetetlenség, de ennek 
dacára a kisérleti tény.ek - amelyek viszont paradox módon ezen fizikai 
lehetetlenség valóság tényére utal:tak - parancsoló módon kötelezték 
a fizikusokat, hogy ezen tapasztal·ati ténynek valamilyen formában való 
értelmezését adj ák, s így magától értetődően elkerülhetetlen volt az el
méleti értelmezésnek a valószínűség és statisZJtikába v�aló .torkolása. · 

Ez·en zsákutcából Vialó kij utásból csak egyetlen még meg nem j árt, 
de járható út vezet, az inhomogén térelmélet alapján adható értelme
zésen át a megoldáshoz, aminek érdekében viszont "szükségszerűen" el 
kell fogadnunk a következő axiómát : "ha az anyagienergia maximális 
értékét az E =  m.c2 képlet fej ezi ki, akkor a v < c, esetében tekintettel 
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arra, hogy a térben mozgó korpuszku1um nem abszolut vákuumban 
mozog, általában (vagyis függetlenül az anyagmegjelenési formájától) a 
mozgás következtében fellépő ene,rgiamennyiséget az 

(36) A E - m·v2 v �  c fejezi ki" .  

Tekintettel arra, hogy az axiómák nem bizonyítható állítások, ha
nem racionális gondolkodásunkból falkadó "igaznak" elfogadott tételek, 
természetesen minden elmélet csrak annyiban igaz, mind amilyen mér
tékben igazak azok az axiómák, amikre az elmélet épült, így ha a fenti 
axiómát elfogadjuk igaznak, akkor az err,e épült köv�etkeztetéseink is 
igazak. A fenti, axiómának bevezetett tételt - amint a további,akban 
látni fogjuk - felfoghatjuk racionális gondolkodásunkból famadó igaz
ságnak is, de ezen túl, amint az előzőikben rámutattam, a kísérleti té
nyrek kétségtelen bizonyossága alapj,án ahhoz, hogy az anyJagnak említett 
dualitására éppen Dacionálisan elfogadható magyarázatát adhassuk "szük
ségszerű" az emUtett axiómát igaznak elfogadni. 

Az említett hipotézist, amirre az elmélet matematikai apparátusa 
épült, egy képlet képezi, éspedig : 

l� 
Ezen hipotétikusan felállított képletnek, mind matematikai, mind 

fizikai tartalmát az alábbiakban fogjuk tisztázni. 
Ismeretes, hogy a mozgó elemirészecskét mindig egy "anyaghullám" 

kiséri, aminek a képletét de Broglie francia fizikus állította fel, neveze
tesen : 

(36) h 
1.= mv 

Mivel " l." -val jelöljük a részecskéből keletkezett foton (hullámkon
figurációjú anyJagkvantumok) hullámhosszát kifejező képietet is : 

(37) A=� a tovább�akban - megkülönböztetésül - a Broglie me 
féle "kísérőanyaghullám" hullámhosszát jelöljük "A 0 "  -val. 

Az inhomogén térelmélet koncepciójában a kísérő anyJaghullámot 
a homogén elemirészeeskének a teDmészetes mozgástól eltérő mozgása 
váltja ki, magában az inihomogén anyagitérben, ami által az inhomogén 
anyagitérben a homogén elemirész;ecske meg,változott kinetil�ai energiá
jával ekvivalens "impulzusállapot" keletkezik. Az inhomogén anyagi
térben így keletkezett "impulzusál1apot" terjed, hullámmozgást végezve. 

Az inhomogén anyagitér ezen "impulzusállapotát" jelöljük : 

'I!J•X - el 
Ha a vizsgált elemirészecske természetes mozgást végez, nem kelet

kezik kísérőanyaghullám, azt mondhatjuk, hogy az elemirészecske "vagy 
pozitív anyagiság", természetes állapotban" vran. Ha energiát vesz fel, 
vagyis mozgásmennyisége változik - eitérvre a tetmészetes állapottól 
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- a kapott energiamenny1seg szimetrikusan megoszlik, egyrészt mint 
az elemirészecske kinetikai energiáj,a, másrészt egy evvel ekvivalens, az 
inhomogén anyagitérben fellépő "impulzusáUapot" között. 

Tehát a felvett !\E energi,amennyiséggel változna az elmirészecs
ke kinetikai energiá}a, ha nem keletkezne kisérőanyaghullám az inh<>
mogén anyagitérben, de az elmirészecske megváltozott kinetikai ener
giája a 

(38) AE kin - AE - 1\jJ ·X, ahol '\jJ · X  egyenlő aviéil az energi�a
mennyiséggel, ami az inhomogén hullámimpulzus keltésére fordítódott. 
A A E en�rgiamennyiséget a részecske energi,aváltozásának jellemzője
ként foghatj uk fel, és így a A E -t a részecskére vanatkozrtatva, mivel 
a részecske v sebessége kisebb, mint c, és ezen vonatkoztatás jogossága 
alapján - mivel a részecske által felvett energiamennyiség nyHvánva
lóan a részecske energi,aáUapotát befolyásolta - felírhatjuk a 38 .  és a 
bevezetett axióma alapj án, hogy : 

(39) � E= mv2 = � E  kin + '\jJ ·x, vagyis a megfigyelt kineti:kai 
energia és a megfigyelt "hullámpulzus" összege kell képezze a felvett 
összenergia mennyiséget. 

Felfogásunk szerint ,nem a "hullám vezérli" a korpuszkulát, hanem 
a korpuszkuLa mozgása következtében keletkezik az inhomogén anyag
ban hullámmozgás és az így keletkezett kontinuum hullámálLapot akkor 
is természetszerűen tovaterj ed és hat az útj ába kerülő korpuszkulára, 
ha maga a "szingulett" , vagyis a hullámot keltő korpuszkula mozgása 
megszűnik, illetve természetes mozgásúvá válik. 

Mindebből következik, hogy az az energiamennyiség, ami az egyedi 
korpuszkula mozgásmennyiségéből, az inhomogén anyag hullámkeltésére 
fordítódott, tovaterjed, de természetesen a korpuszkulával közölt en.er
giamennyiségből annyi alakul át a korpuszkula kinetikai energiáj ává, 
amennyi a hullámimpuzus keltése után megmarad, mind a korpuszkula 
saj át kinetikai energiája. 

Ezen felfogásból az is következik, hogy a kísérő hul!lámimpulzus
ból "hiányzik" a pozitív homogén anyagiság, vagyis nem az elemiré
szecskék terj ednek a hullámimpulzusban, hanem az inhomogén anyag
ban keletkezik olyan hullámimpulzus, ami az elemirészecskék együttes 
mozgásmennyiségéből származik, a hullámkeltésre forditott kinetikJai 
energia rovására, avval szimetrikus és ekvivalens s ennek értelmében a 
"kísérőhullám" a korpuszkula "hiányzó mozgásmen:nyiségének" tükör
képe, ami a tükrözés törvénye szerint reprodukálni képes a hullámkeltő 
korpuszkula energiahatását, a hullámimpulzust gyengító távolság függ
vényében. 

Ezen felfogásunkat nagymértékben valúszínűsíti az a tapasztalati 
tény, hogy a hullám úgy viselkedik, mint a korpuszkulum, a korpuszku
lum pedig mint a hullám, vagyis a megfigyelt fizikJai j elenség úgy tűnik, 
mintha j ellegében hullám, hatásában pedig korpuszkulum lenne. 

Mielőtt továbbrrrennénk fejtegetéseinkben - az esetleges félreérté
sek elkerülése m�att - szükségesnek találjuk felvázolni egy mozgó ho-
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mogén részecske energia értékét és egyút'ta'l �onkretizálni bevezetett 
axiórnánk fizikai tartalmát. 

· 

Ismeretes, hogy egy mozgó homogén részecske összenergiáj át az : 
(40) E= Eo + E kin · k�plettel lehet j ellemezni. 

Ha a részecske energiát vesz fel, akkor a fenti egyenlet így alakul : 

(4 1 )  E '  = Eo +  E kin + ó. E 
Az energiafelvétellel a részecske rnozgásrnenny1sege megváltozik a 

ll E kin-val, amely felfogásunk szerint a 38 .  értelmében 1'1 E kin = ó. E -
tjJ · X, ahonnan 

(42) � E = ó. E kin + tp·X ennek értelmében a 41. a 42. alapj án 

így alakul : 

(43) E'=Eo kin + Ll E  kin + 'l!J · X. 

Természetesen a kinetikai energia kumulálódik, s rnivel a kinetikai 

energiát á1talában az 
1�v2 

képlet fej ezi ki, felírhatjuk végülis, hogy : 

(44) E' = Eo + Ll'E kin + "1J · X. 

Ezekután ismétel,ten szögezzük le - arnint az a bevezetett axiómák
ban is kihangsúlyoztuk -, hogy axiórnánk csak a rnozgás következté
ben fellépő energiaváltozásokra vonatkozik. 

Visszatérve gondolatmenetünkhöz, a 35.  és 39 .  alapján felírhatjuk, 
hogy : 

mv2 = m2v' + "1J X  ahonnan egy kis számolás után végülis az adódik, ho�r : 

(45 ) 

111 y2  ' 
-

2
- = "1J · X  tehat 

ó.E kin= 'l!J  · x  
Az eddig tárgyaltak alapj án az az ellenvetés, hogy a v < c esetében 

a mozgó részecskemozgásából származó összenergiát " általában" nem az 
E = mv2, hanem az eddigi felfogás ér-telmében csak az E kin. jellemzi, 
fel sem vetődhet, mert a "kísérőanyaghullárn" fizikai valóság, tehát a 
kinetikai energia csak részben, a � E  energiamennyiségből a korpusz
kuláris mozgási energiát , a 'V ·  x "hullámfüggvény" pedig a hullámjel
legben terj edő energiát tartalmazza, ezért ismételten hangsúlyozzuk, 
hogy általában (függetlenül az anyag megj elenési formájától) az axió
mánk értelmében is a v < c esetében a részecske mozgásából származó 
energiaértéket az E = mv2 fejezi ki, amit beláthatunk annál is inkább, 
rnivel 

m v2 E kin=-2- innen, 

10 - ALUTA 14� 
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(46) 2 E ki n = mv2 s így a 45.  és 46.  értelmében felírhatjuk, az 

axiómánkkal megegyező végleges - a 39-ben már jelzett - egyenletet, 
hogy 

(47) mvz = d E ki n + '\jJ · X  

A 47-ben szereplő kifej ezés tartalmazza a hullámkorpuszkula ket
tősségét ! 

A fentiek értelmében egyfelől tisztáztuk a � E  kin és a '\jJ · x  hul-
lámfüggvény fizikai tartalmát, de próbáljuk meg a 1.jJ • x függvényté· 
nyezőket külön-külön is értelmezni. Azt állítottuk, hogy a tjJ · x  egy olyan 
hullámfüggvény, ami az inhomogéntér hullámimpulzusállapotát fejezi 
ki, tehát egy "állapotfüggvény" , de mivel egy olyan saj átságos anyagi
ság állapotát jellemzi, amelyről és amivel nincsen konkrét tudásunk és 
kapcsolatunk (jellegénél és jellegünknél fogva nem is lehet) igy a 1p · x-el 
j elzett inhomogén anyagiáUapot fizikai tartalmára nézve csakis a " ren
des" anyaggal kapcsolatban megszakott fogalmakat alkalmazhatj uk. Ilyen 
értelemben feltételezzük, hogy a '\jJ·X egy olyan mozgásmennyiséget fejez 
ki, amit egy, az alapállapotból (természetes mozgásállapotból (kimozdult 
korpuszkuláris anyagitest kelt az "x" inhomogén térben. Tehát a "tjJ' 

' 

mozgásmennyiséget, az "x" viszont a 'l.jJ -től függően, az inhomogén 
anyagiságban fellépő " áUapotot" j elenti. 

Ha a '\jJ -nek és x -nek, a megszakott fogalmaink szerinti matemati
kai tartalmat akarunk adni, akkor a fizikai jelenségekre általában j el
lemző szimetriai viszonyok alapján, és mivel felfogásunk szerint a 'ti' 
a kísérő anyaghullám mozgásmennyiségét tartalmazza, be kell vezetnünk 
az előzőkben már hipotétikusan felállított képletet, miszerint 

(48) 
Ebből az egyenletből a 'l.jJ matematikai j ellemzőjét megkaphatjuk, 

kifej ezve a 'P értékét a A és /..o ismeretében, mert a 48-at felírhatjuk 
így is : 

(49) 

(50) 

h h · 'ljl - = --
me me innen 

h • m v  , , . .  1 .  
me = h es vegu 1 s  · \j! 

mv Y 
1.jJ = -- = -m c  c 

Ha elvégezzük az energiaegyenlet redukciós levezetését a 48.  alap

ján, akkor végeredményben az energia klasszikus egyenletét kell kapjuk 
kiindulva abból, hogy : 

1 4 6  

E=h · "' · · · rnivel - =+ i gy  

... 



h .  c E = -A. - de a 4!'!. értelmében l. = t.· · 'P  bekelyettesi tve 

h · c  E = -- = A o • 'lj1 
h · c • m v  

h • 'ljJ  
Fejezzük ki hasonló módszerekkel az "x" értékét is a '!J-vel kap

csolatban már tárgyalt felfogás sze11int. Ha, 

(5 1 )  

(5 5 )  

mv• = a  kin + 'iJ · x, akkor a 45. értelmében felírhatjuk 

m v 2  
x = -- mivel 2'1' 

h . -
m = --2 - behelyettesitve c 

h • y2 • - h • - . v c x =  - mivel - = -,-- adódik, hogy 2c''IJ1 2c 1\ 

h · v · c  h · v X ==-2). • c
- =  -v;-

Most már tudjuk igazolni a 47-hen állítottakat, mert 52.  behelyet
tesítve a 48-at kajuk, hogy 

h • v h · mv1 mv2 
X =21o . "i' = 2h . 'P = � ahonnan viszont 

(53)  '!JX = 
m

2v
2 

mivel dE kin =  �v� 
világos, hogy az 53. alaján 

mv2 mv2 
rnv1 =-

2
- + -

2
- = mv2 és így a 47.  és 5 1 .  is bizonyítást nyert. 

Vizsgáljuk me gazt az esetet, mikor v = c és tekintsük az "x"-et 
általában az anyagiság teljes hullámkonfigurációjú impulzusállapotának, 
ebben az esetben felírhatjuk az eddigiek avaj án, hogy : 

2 'iJ · X =
_E_:_c __ :_ 'li'_ = h • c ·  c h -c c .  c 

- -

Konkluzió : a 8 E - a korpuszkulum által felvett - energiameny
nyiség úgy oszlik meg szimetrikusan, ha v < c, hogy egyfelől pozitív 
anyaghoz kötött kinetikai energia, másfelől egy evvel ekvivalens ener
giaértékű " impulzusállapot" keletkezik az inhomogén anyagitérben. 

Viszont, ha v = c, akkor a homogén korpuszkuláris megjelenési for
máj ú  anyag teljes kvantumelnyúlást szenvedve (egynél több térkvan
tumban elnyúlva és lévén maga a kvantumelnyúlás spontán fénysebes
ségnyi, integritását megőrizve) hullámkonfigurációjúvá válva, az inho
mogéntérben keletkezett 'iJ • X  hullámimpulzussal egyűtt, vektormeny-
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nyiségként q 2 lf! • x =  h · "' képl�t szerint a teljes energiamennyiséget 
képviseli .  

Ebben az értelemben �apunk válasZJt a "hullámkorpuszkula" kettő
ségének fizikai tartalmát illetően, az inhomogén térelmélet felfogásában. 

Tekintettel arra, hogy az inhomogéntérben mozgó korpuszkul�a moz
gása következtében az inhomogéntérben természetsz,erűen a korpuszkula 
kinetikai energiájáv,al ekviv,alens hullámkontinuum "kvantumállapot" 
változások keletkeznek, természetesen a jelenség leírásánál nem lehet 
csak hullámról v�agy korpuszkuláról beszélni ,  hanem csak "hullámkor
puszkuláról" , ennek érteLmében, a hullám és korpuszkula között szimetri
kusan megoszló energiamennyiséget csak olyan képlettel lehet leírni, 
amelyik a "hullámkorpuszkuláris" j elleg eme következését figyelembe 
veszi. Csak a fent tárgyaltak értelmében lehet a két ellentétes megj ele
nési formát "egymástól elvál,aszthatatlanul" összeegyeztetni , és ugyan
akkor a hullámról, valamint a korpuszkuláról alkotott megszakott - ra
cionális gondolkodásunkkal megegyező - szemléletünket is fenntartani . 

Szem1életünkből balakuH követke21tetésekhez végső logikai láncsze
meként hozzák�apcsolhatjuk azt a hipotétikus állítást, hogy - mivel az 
anyag 2'\f! · x-el j ellemzett teljes hullámkonfigurációj ában "benne van" 
úgy a pozitív anyagiság, mint az inhomogéntérben keletkezett " impul
zusáUapot" - a párképződéshez szükséges fizikai feltételek mellett a 
"keletkezett" elemirészecskepár anti részecskéje, az inhomogéntérben 
"indukálódott impulzusállapot materializál·ódott" formáj a, vagy ahogyan 
Dirac mondaná a "lyuk a mezőben" .  

Tudatosan hagytam dolgozatom vegere az inhomogén tér struktú
rájáv;al kapcsolatos elképzeléseim megfogalmazását, mert a "térszerke
zettel" kapcsolatos fogalomalkotásban, amelyről természetesen csak se
matikus el�épzelésünk lehet, a logika mellett, fantáziánknak is j ut némi 
szerep. 

Az a sematikus modellkép, amit az inhomogén térszerkezetről igyek
szem meg,a1kotni, egyáltalán nem azt j elenti, hogy szükségszerűen úgy 
kell legyen, ahogyan én elképzelem, de egy modellel szemben - mégha 
elméleti is - fennáll az az al�pvető követelmény, hogy logikailag bele 
kell illeszkednie a modell tárgyát képező elméletbe. Az inhomogén tér 
modelezésénél ennek a követelménynek igyekeztem eleget tenni.  

Egy olyan modell, amelyik tisztán csak az anyag korpuszkuláris jel
legére ad magyarámtot, nem lehet általános érvényű, mert így csak a 
jelenség egyoldalú magyarázatát képezné, azért , hogy az anyag hullám
jellegére nézve is szemléletes képet alkothassunk, a kialakítandó modell, 
az elmélet alapelvein belül, az any,ag hullámjellegét is ki kell elégíts,e. 

Dolgozatom II. részében behatóan foglallwztam az anyag "hullám
korpuszkuláris" je11egével, de a homogén, inhomogén térs:zerkezet "mo
dellképzésének" kapcsán is szeretném ismételten leszögezni felfogásomat. 

Az inhomogén térelmélet következtetéseiből nyert képleteket el,e
mezve j ogosan állíthatjuk, hogy fennáll a következő összefüggés : 
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M P = H t ,  ennek alapj án, ha az anyagkvantumban rendkívül nagy 

mértékben felhalmozódott anyagisűrűség "robbanásszerű" , fénysebesség
nyi impulzussal " elnyúlik" egynél több térkvantumban, de figyelembe 
vesszük, hogy a világtér nem "üres" , hanem a t által meghatározott 
mértékben egyenletesen inhomogén anyaggal "telített" !, feltételezhet-
jük, hogy az inhomogén tér anyagában a fénysebességnyi pozitív anyagi 
impulzus következtében, egy olyan kompenzált kontinuum hullámim
pulzus terjed, ami a már említett 2 l}I · X  értéknek felel meg, de ami meg
felelő arányban - Vlagyis az anyagkv•antum anyagiimpulzusának ará
nyában - integrálódva, ismét korpuszkuláris homogén tömeggé ala
kulhat át. 

Nem tartom érdemtelennek hangsúlyozni, hogy e hipotézis aLapj án, 
ami az anyag hullámmegj elenési formáj ára nyúj t szemléletes képet, egy
úttal természetes magyarázatot ad magára a fénysebességgel létrej övő 
anyagiimpulzus keletk·ezésére ! 

Az emlHettek képzenék az anyag hullámj ellegének modeUképét, a 
továbbiakban az anyag korpuszkuláris , vagyis homogén-inhomogén j el
legéből kiralakítható "inhomogén tér" strukturális f.elépítettségét fogom 
tárgyalni. 

Kiindulási alapként, az inhomogén anyag kvantumszintjei között 
kell megvonnom a határokat. A legfelső inhomogén kv.antumszint határ 
a végtelenben van, a legalsó pedig ott, ahol a korpuszkuláris anYJag leg
alsó határa végződik, vagyis a - 273 °-on. AzéDt tértem ki az inhomogén 
kv,antumszint-határok meghatározására, mert szerintem egy negatív 
kvantum szint akkor éri el a legfelső értéket, ha telített, vagyis ha min
den elemi térrész "inhomogén értelemben telített" , foglalt. Dirack hul
lámmechanikai elméletéből következő, kettes számmal j elzett rendkívüli 
állapotot �amikor a " részecskéknek" ? negatív energiáj uk és tömegük 
van - szerintem éppen az jellemzi, hogy a telítettlen kvantumgömbhé
j on elnyúló anyragkvantumok, az elnyúlás következtében egy kvantum
nyi energia és tömegnél kisebb értékűvé válnak, illetve, mivel egy kvan

tumnyi tömegükkel és energiáj ukkal egy elemi térrésznél nagyobb teret 
kénytelenek " kitölteni " ,  inhomogénné válva negatív értékű tartomány
ba süllyednek. Tehát, hogy az anyag pozitív tömegűvé és energiáj úvá 
válj ék, szükséges, hogy egy anyagkvantumnak megfelelő értékkel, egy 
egységnyi teret töltsön ki, vagy fénysebességnyi any,agiimpulzusa le
gyen . Az inhomogén megjelenési formáj ú anyag legalsó kvantumszintj e, 
amint már említettem, - 273° a1att kezdődik, ami közvetlenül a homo-
gén anyag körül helyezkedik el és energiaréteg kvantáltsága fordított 
arányban áll az " egyedi" homogén anyag tömegével. Minél nagyobb az 
egyedi korpuszkula tömege, annál kisebb, inhomogénebb a negatív anya
gi energiakvantumok anyaga. Tehát az egyedi korpuszkuláris anyagok 
tömegével és azoknak a tér bizonyos pontj án létrej övő sűrűsödésükkel, 
fordított arányban nő vagy csökken a tér homogénitása, változik a 
struktúráj a. 
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A szemléletesség kedvéért próbáljuk elképzelni az inhomogén tér 
strukturaváltozását egy tömegveszteséggel járo anyagátalakulás eseté
ben. Példánkban kövessük egyetlen anyagkv.antum anyagátalakulását. A 
homogén any·akv,antum "hatalmas" anyagitömege, megfelelő energi'a köz
lés (ütközés) következtében elnyúlik a korpuszkulum körül lévő első 
kv:antumgömbréteghéj on, de ez által az előbbi inhomogén anyagban vál
tozás j ött létr.e, mégpedig az első kvantumgömbr-teghéjon homogénebb 
lett az anyagiság a kettes kv,antumgömbréteghez viszonyitva, s így a 
homogénebb anyagkv.antum, tehetetlenségénél fogva, "belezuhan" a ket
tes kvantumgömbréteg anyagába, ahol szintén változást okozva tovább 
"zuhan" rétegről rétegre terjedve fénysebességgel, s így az anyag hul
lámjellegénél említett módon, az inhomogénné válást éppen kompen
zálja. 

A sugárzó korpuszkulum veszített anyagából, a tömegveszteséggel 
felszabaduló teret az egyes kvantumgömbréteghélyon lévő anyag.meny
nyiség fogj,a kitölteni, az l-est a 2-es, a 2-est a 3-mas s ez a foly;amat a 
fent leírtak tükörszimetriájában megy végbe, vagyis azonos sebességgel, 
de ellentétes irányban. A sugárzó korpuszkulum tömege és térfogata ki
sebb lett, így az l -es kvantumgömbréteghéjon lévő anyagmennyiség is 
kisebb teret tölt ki az előbbihez viszonyítv,a, tehát inhomogénitása csök
kent, homogénebbé vált, a "tömegvonzás" ebben az irányban kisebb lett. 
A világűrben vándorló anyagkv:antum viszont előbb-utóbb átadj,a anyag
és energiamennyiségét valamelyik korpuszkulumnak, olyan módon, hogy 
mikor az inhomogén anyag legalsó kvantumrétegét eléri, ami közvetle
nül a korpuszkulumot veszi körül, kénytelen egy minőségi ugrást vé
gezni, nyugalmi tömeggé alakul árt:, az illető korpuszkulumhoz kötődik, 
növelve annak tömegét és energiáj ,át egy egységnyi teret elfoglalva, ami 
által az x l -es kvantumgömbréteghéjon lévő anyagmennyiséget "kiszo
rítva" kényszeríti egy nagyobb térrész elfoglalásáDa, miáltal inhomogé
nebbé válik. Az előbbi hullám hullámkonfigurációjú anyagkvantum, a 
nyugalmitömeggé való átalakulás piHanatában úgy viselkedik mint kor
puszkulum . A rétegátrendeződés" ebben a pillanatban befejeződik, s 
így az átrendeződés következtében olyan mértékben csökkent a meg
nőtt tömegű korpuszkulum körül a tér inhomogénitása, amilyen mérték
ben nőtt a sugár.zó korpuszkulum körül . 

Ezzel a folyamat lezárult, de világossá vált, hogy a "gravitáció" , il
letve a tér inhomogénitásának megmaradása is olyan érvényű törvény
szerűség, mint az anyag és energia megmaradásának elve ! 

Az eddigiek konkluziój aképpen következik, hogy két anyagi test 
között nem hat semmilyen erő, a gravitációs jelenség formájában észlelt 
és elkönyvelt fizikai jelenség viszont nem más, mint minden korpusz
kuláris anyag speciális, térbeli helyzetére jellemző "helyzeti tehetetlen
ség". Két korpuszkuláris anyag között nem egy állandó, kimeríthetetlen 
erő hat, hanem a homogén anyag természetes módon "belesüpped" az 
inhomogénbe . Ezt a természetes kényszerűséget csak mozgási energiá
jukkal tudják kompenzálnL 

Elképzelésünk szerint a fent leírt folyamat j átszódik le az energia
kisugárzás, vagyis, ha v =  c, de az előzőkben, ahol a 'l!J · X -el jellemzett 
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, ,kísérő hullámpulzus'' fizikai tartalmát tárgya:ltuk, több helyen utaltunk 
arra, hogy a " rendesállapotú" anyag természete s  mozgásvégzése közben 
nem vált ki "kísérő hullámimpulzust" az inhomogén térben (vagy, ha 
ki is vált, akkor az természetes módon kioltódik) . Ezen kiJelentéshez nem 
fűztünk semmiféle magyarázatot, mert az evvel kapcsolatos magyarázat 
- szerintünk - ebbe a fej ezetbe kívánkozik, mivel felfogásunk szerint, 
min dazok az anyagirendszerek, melyek kifelé semlegességet mutatnak, 
azok a térbeli helyzetükre j ellemző "helyzetitehetetlenségi" mozgásál1a-:
potban vannak Ezen a ponton lehet kapcsolatot, analógiát találni azon 
tapasztalati tények között egyfelől, hogy a "gravitációs vonzás" nem 
elektromágneses j elenség, másfelől pedig, hogy a természetes mozgásál-
1apotú anyagok kifelé semlegesek. 

" .  ' ' ' 

Ezen a ponton talált analógia alapján feltételezzük, hogy azok a 
mozgó egye.di, vagy anyagirendszerek, melyeknek mozgása következté
ben nem kiletkezik elektromágneses j elenség, természetes "helyzeti-te
hetetlenségi" mozgásállapotban vannak, tehát gravitációs mozgást vé
geznek. 

Ennek alapj án a homogén anyag természetes mozgását az inhomo
gén anyagitárben a következőképpen képzelhetj ük el : a homogén kor
puszkuláris anyag "belezuhan" az inhomogén any,agitérbe, ami által egy 
természetes mozgásvégzésre kényszerül. Ennek következtében a pálya
menti homogéntérrész " üresen" marad és megfordí'tVia a pályamenti ill
homogéntérrész válik homogénné. A pályamenti "üres" térrészbe az in-
homogén anyag is a maga módján "belezuhan" �alacsonyabb kvantum
szintre süllyed), azonban a pályamenti homogéntérrészből "kiszorul" 
(magasabb kvantumszintre kerül) és így kialakul egy kifelé semleges 
" circulus viciózus" .  Természetes mozgás esetében nem lévén szó "ener
giabefektetésről" , kísérő hullámj elenség sem észlelhető. 

· Az inhomogén anyagitér pályamenti "kvantumállapotváltozásai" ,  
amint láttuk, kompenzálódnaik, de amint a homogén anyag, az inhomo
géntér által megszabott pályán mozog, hasonlóképpen az inhomogén tér
ben mozgó homogén anyag is kivált az inhomogén anyagitérben a ho
mogén anyag kinetikai energiáj ával ekvivalens, kvantumáHapot változá-
solmt, amelyek mint általában az inhomogénanyagban keletkező állapot
változások, fénysebességgel terj ednek, de az állJapotváltozások folyama
tossága, vagy frekvenciáj,a, a homogén anyag mozgásá11apotától, illetve 
annak változásaitól függ. Tehát az inhomogénanyag állapotváltozásainak 
"sebessége" azonos a homogén anyag v sebességéveL 

Ilyen értelemben, ez gyakorl,a1Ji1ag pl. azt j elenti, hogy mivel a Föld 
pályamenti transzlációs mozgásá11apota azonos az inhomogén anyag fenti 
éretlembe vett állapotvá1tozásaival, tekintettel arra, hogy ezek szerint a 
vonatkoztatott rendszerek rendszerideje egyidejű, a vonatkoztatott rend
szerekhez képest a "fény" izotrop terjed, így optikai eszközök segítségé
vel - magától értetődő módon - nem lehet a Föld tuanszládós moz
gását kimutatni, mert a várt fizikai j elenség az időmérés függvényében, 
a rendszei�idők egyidej űségénél fogva fel sem léphet. 
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Á� inhomogén terelmélet ezen köve!keztetése viszont pontosan �gye
zik a Misühelsön-Mbrley által elvégzett kísérlet eredményével s ezáltal 
a fenti, vacibnális gondi::Hkodá·sunk�al is megegyező elképzelésünk, nagy
fokú valószínűséget t::vrtalmaz. 

A dinamika I. tőrvénye szerint, minden test megtartJa egyenes vo
nalú, egyenletes moigását, vagy nyu�almi állapotban m�arad mindaddig, 
amíg egy külső erő ennek megváltoztatására nem kénysz,eríti . Ezt a tör
vényt a __ következőképpen kellene újmfogalmazni : minden test megtart
ja, az egyenletesen inhomogén térben egyenletes pály,amozgását mind
addig, amig az egyenletes inhomogén tér egyenletesen inhomogénebbé 
nem válik, vagy amig egy külső erő ennek megváltoztatására nem kény
szeríti. 

Ennek következtében, minden homogén anyag, mikor a térnek olyan 
pontjára kerül, ahol az inhomogén anyag inhomogén�tása egyenletesen 
irihomogénebbé válik (egy homogén anyagitömörülés közelében) a kor
pUszkuláris anyag vagy anyágok helyzeti tehetetlenségtik következté
ben egyenletesen gyorsuló mozgást kezdenek végezni mindaddig, amig 
a sebességnövekedéssel a tér anyagiinhomogénitását nem kompenzálj ák, 
ami által olyan pályára kerülnek, amely az "erőhatások" vektormeny
hyiségének megfel'el . 

A dinamika I. törvényének fenti értelmű megszövegezése, nemcsak 
pusZitán formai, az inhomogén térelmélet szemszögéből nézve javasolt 
módosítás, hanem annak annál sokkal messz.ebbre mutató, fizikai tavta
lommal bíró, elvi jelentősége van. 

Ismeretes, hogy a klasszikus mechanik�a a Galilei-féle tér vizsgálata 
alapján, abból a tételből indul ki, hogy : azok az anyagi pontok, ame
lyek a többiektől elegendő távolságban vannak, egyenesvonalú egyenle
tes mozgást végeznek, vagy nyugalomban maradnak, egy.szóval az ilyen 
K Galilei-féle testekhez viszonyítva nincsen gravitációs tér. 

Ennek megfelelően mind a klasszikus mechanilm, mind a speciális 
relativitás elmélet megkülönbözteti az ilyen Galilei-féle K rendszereket, 
amelyekhez viszonyítva a természettörvények érvényesek, azoktól, me
lyekhez viszonyítva ezek nem érvényesek. Ennek alapj án f.elmerüLt az a 
kérdés : "Mi az oka annak a kiváltságnak, hogy bizonyos vonatkoztatási 
testek (illetve mozgásáUapotaik) a többiek (mozgásá1l1apotaik) között ki
tüntetett szerepet j átsz·anak ?" Egyszóval mi az oka annak, hogy egyes 
koordináta rendszerekben érvényes a tehetetlenség elve, másokban nem ? 

Erre a kérdésre ad az inhomogén térelmélet egyértelmű választ és 
magyarázatot éppen a dinamika I. törvényének j avasolt új rafogalmazá
sával. A kérdés elemzésekor kitűnik, ha feltételezzük, hogy a természet
ben létezik olyan különleges Galil·ei-féle tér, amiből a klasszikus mecha
nika kiindul (és ilyen különleges tér létezésének a végtelen nagy világ
mindenség koncepciój ában nincsen semmi elvi akadálya) az inhomogén 
térelmélet értelmében nyilvánvaló, hogy az ilyen tér és az ilyen térben 
mozgó anyagi pontok (és azok mozgásáUapotai) egyáltalán nem játszanak 
semmilyen féle kitüntetett szerepet, más "gravitációs" terekkel szem
ben, mert elsősorban az inhomogén térelmélet értelmében "gravitációs 
tér" nem létezik, másodsorban az említett K Galilei-féle vonatkoztatási 
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testek (illetve mozgásáÜapotaik) mozgás.állapotait "heyzeti tehetetlense
giiknél" fogva, a helyzetükhek megfelelő térinhomogenitás szabná meg, 
és ha bizonyos pontatlan8ággal, de elvileg elfogadjuk ilyen térrész léte
zését, akkor nem kitüntetett módon, hanem természetszerűen nyilván
\�ló, hogy az említett vonatkoztatási testek mozgásállapotai mindaddig 
meginaradnak egyenletes mozgásállapotaikban, amig helyzetüknek meg
félelően egyenletesen inhomogén térben mozognak. 

Hangsúlyozom, hogy mivel az inhomogén térelméletben fellépő 
"helyzeti tehetetlenségből" f,aJk.ad a térinhomogéni.tásának függvényében 
mindenféle (tehát akár egyenletes, akár gyorsuló) természetes mozgás, 
nyilvánvaló, hogy a tehetetlenség elve is mindenféle koordináta rend
s�erberi érvényes, és éppen ez a tény tette lehetövé Einsteinnak az álta
lános relativitás elvének kimondását . 

Az inhomogén térelmélet azálrtal, hogy a goo·vitációs tér fogalmát 
száműzi a fizikából, nem támaszt elméleti nehézségeket, csupán egy 
oly;ari fogalmat iktat ki, ainin lényegében nem tudtuk, mit is értsünk. 
A valódi fizikai tartalommal bíró, gravitációnak elkönyvelt fizikai jelen
séget ésszerűen, mindenki által érthető módon értelmezi, a gravitációs 
tér fogalmát az inhomogén tér fogalmával felcserélve, de az előbbivel 
kapcsolatosan észlelt és leírt tul,aj donságokat fenntar,tja. A fentiek értel
mében az inhomogén térelmélet eleve kizárja még csak elvi lehetőségét 
is olyan értelmű különleges Gah1ei-féle tér létezésének, ahogyan azt a 
klasszikus mechanika eddig értelmezte. 

Az inhomogén térelmélet bevezető soraiban azt állítottam, hogy az 
elmélet főcélja a gravitációs jelenség fizikai tartalmát általános érvény
nyel tisztázni. 

Azt hiszem, eleget tettern igéretemnek, ami a gravitációs j elenség 
elméleti következtetéseit illeti, de úgy érzem, hogy még adós vagyok a 
gravitációs j elenség fizikai tartalmát, az elmélet logikáj ával összhangban 
lévő képlettel is kifej ezni. 

Meggyőződésem, hogy az anyag két ellentétes megj elen ési formáj á
nak egymásm gyakorol t kölcsönhatását is figyelembe kell venni, egy 
valóban " általános tömegvonzást" kifej ező képlet felállításakor. Megle
pőnek tűnhet ezen kijelerrtésem, hiszen úgy tudjuk, hogy a Newton ál
tal felállított, évszázadok viharát kiállt, és bevált képlet, nagy pontos
sággal írj'a le az általános tömegvonzás törvényét ; de figyelembe véve 
egyfelől, hogy a ma:krokozmosz - mint például a Föld is - az elmélet 
szempontj ából nézve nagymértékben inhomogén anyagi rendszer, más
felől pedig, amint a kvantumfizikából is ismeretes, az elemirészecskék 
méreteihez képest az anyagisűrűség eH:�éppesztően nagy (6 . 1 0 1 0  gr/cm3) 
és a távolsági méretek rendkívül kksik, ki meri telj es bizonyossággal 
áNitani, hogy egy olyan egyenlet, amely általában Föld-típusú anyagi 
rendszerek kölcsönhatásai közti gravitáeiét helyesen írja le, hasonlóan 
helyes leírását nyúj tja a mikrokozrnosz homogén, rendkívül nagysűrű
ségű an)'!agivilágban fellépő kölcsönhatásoknak ? 

Valószínű, hogy éppen mivel a Newton-i képlet nem tartalmaz "át
számítási" kulcsot homogén-inhomogén anyagirends2íerek között, alkal-
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mazva a Newton-i · gravitációs egyenletet a kv:antumfizikában, a gravi
tációs erőhatás, · elhanyagolhatóan kicsinek adódott, · és így például . a 
magerők kölcsönhatásának vizsgál1atában figyelembe sem vették, márpe
dig a térfoga;tegJllségen belüli tömegmennyiséget, éppen az elemirészecs
kék tartalmazzák ! 

Ezeket a szemponto�at figyelembe véve, a fenti értelemben állítom, 
hogy az inhomogén térelmélet empirikus, az általános tömegvonzást, ál
talános érvénnyel kifej ező képlete a következő : 

G = m 1 • m z K , [-t ] 
· r2 A 

Mint tudj uk, a képletben szereplő "K" arányossági tényező a Föld
höz, mint vonatkoztatási rendszerhez képest, lett nagyon pontos mérés 
alapj án C.avendish által meghatározva. 

Hasonlóképpen a képletben szereplő "A" is arányossági állandó, " át
számítási kulcsal,ap" , ami szintén a Föld, mint vonatkoztatási rendszer, 
térinhomogénitását fe}ezi ki, aminek megközelítő értéke 

A = 9,7.10-11 (constans) 

Amint egy kis számítás után ki is tűnik, a " L· '  és az "A" arányos
sági állandó, fenti formában való beiktatása a tömegvonzást kifejező 
képletben, a gyakodatban eddig allmlmazott gravitációs egyenlettel szem
ben azt eredményezi, hogy a mikrokozmoszban a gravitációs vonzás 1 011 
nagyságrenddel nagyobbnak adódik az eddig feltételezettel szemben. 
Ezen túl azonban az inhomogén térelmélet alapelve j ogot ad arr,a a 

feltételezésre, hogy az anyag homogén korpuszkuláris megj elenési for
máj ában - ami az inhomogén térben egy önmagában kontinuus teret 
határol el - a homogén anyag térfogatán belül, fellép a kontinuum ha
tás, sőt ha az inhomogén térelmélet logikai következtetéseit elfogadjuk, 
akkor a homogén anyagban fellépő kontinuum hatás már nem hipotézis, 
hanem az elmélet logikai koncepciój ából már szükséges törvényszerű
séggel következik. 

Az inhomogén térelmélet ezen törvényszerű köve�ezése a graviltá
ciós vonzást kifej ező képletre vonatkoztatva azt j elenti, hogy azt a tá
volságot, ami a homogén anyagok között fellépő erőhatást távolságuk 
négyzetének fordított arányában befolyásolj a, nem a homogén tömegek 
geometriai középpontjától, hanem azoknak felületétől kell számítani, 
mert a kontinuum hatás következtében a homogén anyag felületén lévő 
bármely kis anyagmennyi,ség is úgy viselkedik, mi<ntha a telj es anyag
mennyiség koncentrálódna azon a ponton. A nem homogén anyagi,tömeg 
vizsgálatának esetében (a makrokozmoszban) a gravitációs erőhatás vek
tormennyiségként centrálisan összegeződik, s így nyilvánVIalóan a vizs
gált anyagmennyiség geometriai középpontj ától kell számítani az inho
mogén anyagmennyiség távolság értékeit. 

A mikrokozmoszban, a homogén elemirészecskék világában a hely
zet az említettek aJ;apján lényegesen megváltozik, mert a rendkívül kis 
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távolságok e3eteben, . amiket az atommagban feltételezünk, a magerők 
j elentős részet gravitációs vonzásnak tudhatjuk be. 

A matematikai formalizmus szerint első megközelítésben (analóg 
módon az idővel kapcsolatos megfontolásainkkal) azt a következtetést 
kellene levonnunk, hogy ha két homogén tömeg között a távolság vég
telen kicsi, vagyis az r � O közelébeh a gravitációs hatás végtelen nagy
ra nőne, ami nyilvánvalóan lehetetlenség. ·  Mivel a gravitációs hatás ke
letkezésében a távolságcsökkenés · vagy növekedés nem egyenes okozat, 
mint az anyagi tömegek, hanem csak függvénytényező, a hatásmennyi
ség is csak a v'izsgált anyagmennyiség arányában nőhet vagy csökken
hét, Ínert a von ::ttkoz tatás i rendszerek az anyagitömegek és nem a távol
ság s így a gravitációs hatás az r � O  közelében elérheti a tömegmeny"" 
nyiség tömegértékét,  de annál nagyobb nemlehet. 

. 

· Az r �· O esetében végtelen nagy gravitációs hatás fellépésével szem
ben - a fent említett megfontolások mellett -· feltételezhetjük, sz�m 
előtt tartva az elmélet alapgondolatait, hogy pl. r = 6 , 3 . 1 0-20 cm távol
ságon belül, ami a homogén anyagkvantum ábnérője, fellép egy "kon
tinuum fal " ,  s így a gravitációs hatást, a kontinuum hatás következté
ben egyszerűen az anyagi kontinuitás váltja fel, vagyis megszünik két 
vagytöbb tömeg önálló létezése, eggyé válva egy tömegmennyiséggé ala
kulnak át.  

A fenti megfontolásoktól függetlenül az elmélet alapgondolatából 
következik, hogy a térinhomogénitás az anyagi homogénitástól függően 
eleve adva van, s így két vagy több anyagitömeg között fellépő gravi
tációs hatás csak annyiban függ a távolságtól, hogy a már eleve adott 
inhomogén térnek, az anyagi tömegek térben való mozgásuk következ
tében a térnek milyen mértékű inhomogénitásában találhatók. Mind
ettől függetlenül, mivel az elmélet értelmében a gmvitációs jelenség 
mértéke a térinhomogénitástól függ, az r meghatározásánál márcsak 
azért is a homogén anyag felületétől kell venni az r = 1 , mert az adott 
térfogaton belüli homogén anyag eleve kizárja az inhomogénitást, és r 
azért egyenlő 1 -gyel, mert a kontinuum hatás elvének értelmében a 
vizsgált konbnuitás egységnek tekinthető. 

Végezetül nem tartom értelmetlennek megismételni azokat az elmé
leti eredményeket, amelyeket az inhomogén térelméletből első megköze
lítésben le lehet vonni. 

l) Magyarázatot ad az anyag "hullámkorpuszk:uláris" kettősségére . 
2) Az anyag és energia megmaradásának elvét precizálva, kimondja 

a pozitív anyagienergia-integritás megmaradásának elvét. 
3) Minden leülönösebb hipotézis felállítása nélkül (térgörbület, vagy 

mérőrudak é.s karok megrövidülése) természetes magyarázatot ad a Mi
schelson-Mqrley negatív kísérleti eredményére, amelyet a Föld transz
lációs mozgásának optikai eszközökkel való kimutatása érdekében vé
geztek el. 
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4) A gravitációs j elenség fizikai tartalmára nézve olyan természetes 
magyarázattal szolgál, ami lehetövé teszi a Newton-i koncepció felcse
rélését, kiküszöbölve ezáltal az abból a felfogásból származó kozmológiai 
nehézségeket ; általában feloldva mindazokat az elméleteket, amelyek 
mindeddig szükségszerűern véges világtér létezéséhez vezettek, felcserél
ve egy magától értetődő végtelen világtér koncepciój ávaL 

5) Az inhomogén térelmélet, általános tömegvonzást kifej ező empi-:
riktis képlete, a hozzáfűzött magyarázattal alapot nyújt - ha a tapasz
talat igazolja - a magerők j elentős részének magyarázatára. 

Tehát : az inhomogén térelmélet egy olyan világszemléleten alap
szik, amelynek alapfeltevése egy vég;telen nagy világmi ndenség, amely
ben a lehetetlenség elve - azáltal, hogy feleletet ad a gravitációs j elen
ség fizikai tartalmára - természetszerűen általános érvényű. 

Az energia, anyag , tér és idő kvantálásával, elméleti alapul szolgál 
egy egységes kvantumelmélet kialakításához. 

Felfedve a "hullámkorpuszkula" fizikai tartalmát, nagy lépést j elent 
a fizikában az indeterminizmus elleni küzdelemben. 

TEORIA SPATIULUI NEOMOGEN 

(Rezumat) 

Teoria spatiului neomogen se bazeaza pe o conceptie despre lume a 
cari:j baza este existenta unui Univers infinit de mare, in care principiul 
inertiei - doarece da raspuns la continutul fizic al fenomenului de gravitatie 
- este in mod natural general valabil. 

Cuantificarea energiei, a materiei, a spatiului !?Í a timpului sta la bazá 
formarii unei teorii unice a cuantelor. 

Aratind continutul fizic al notiunii de "unda - corpuscula" ea for
meaza un pas in aintat in lupta contra indeterminismului 1n fizica.  

DAS INHOMOGENE RAUMPRINZIP 

Das inhomogene Raumprinzip beruht auf einer Weltanschauung, 
deren Grundvoraussetzung ein unendlich grosses WeltaU ist, in welch em 
das Tdigheitsprinzip - indern es den physischen Gehalt des Gravita
tionsphanomens beantwortet - naturgemöss allgemein gültig ist. 

Durch Quantisierung der Energie , des Stoffes, des Raumes und der 
Zeit dient es als theoretischer Grund zur Ausbildung einer einheitlichen 
Quantentheorie. 

Indern es den physischen Gehalt des "Wellenkorpu skels" aufhellt, 
bedeutet is in der Phisik einen grossen Schrítt im Kampfe gegen den 
Indeterminismus. 
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A KOROS I _  KOZÉPKORI TEMPLOM 
KÓNYA .L\ DÁM 

A Kovászna megyei Kökös északkeleti szélén emelkedő unitárius 
templomot eddig nem emlegette a szakirodalom. Sem Orbán . Balázs, sem 
Virgil Vata�ianu vagy Grigore Ionescu legúj abb összefoglaló munkái1� 
Az utóbbi évtizedig ugyanis, ez a templom, amolyan XVIII .  századbeli 
épület benyomását keltette . Az érdekes, 1 7 1 8-as évszámmal datált déli 
bej áró, a szegmentívben végződő, szentély nélküli alapraj z, a barokkos 
szószék és ablakok egyaránt megerősítették ezt a véleményt . 1 954-ben 
azonban tűzvész pusztította el a templomot s a csupasz falqkról, részben 
az atmoszferikus folyamatok hatására, részben pedig kincskeresők tur
kálása következtében, középkori eredetre valló falfestmények, festett pél-:
letű ablaküreg, valamint egy megcsonkított szentségtartó került a pap
világra . 

A helyreállítassal kapcsolatos tervek elkészítése végett, a br��sói 
tervezőintézet 5403 számú, 1 962-ben kibocsátott engedélye alapján; helyi 
munkaerővel feltáró munkát folytattunk a templom építéstörteneti J<,ér
déseinek tisztázására. Először a déli falon előtűnt ablak kibontására ke,... 
rült sor. A széleken 120  X 40 cm-es, középen 100 X 1 7 cm-es ablak q��ső 
rézsűjét rendkívül érdekes , négyzetalakú mezőkben elhelyezett festett 
rozetták díszítik ( l .  ábra). Noha az ablak cs4csívben végződik , méretei 
és formáj a alapj án, a környékbeli román stílusú ablakokhoz áll köz�F. 
Ugyancsak a déli falon sikerült kibontani, a templom eredeti , szjq.tén 
koragótikus bejáróját. (3-4 . ábra) . A 1 70 X 88 cm belviiágú aj tó kőkere
tét kváderkövekből formálták ki, míg a csúcsívet, a könnyebben farag

ható édesvizi mészkőből. (2. ábra) . A kőkeretet borító , feltehetően közép
kori vakolaton, vöröses festés nyoma látható. Az ajtómélyedés két olqa
lári épen megmaradt, a védelmi célokra használt �eresztgerenda elhelye
zésére szolgáló két falüreg . Az ajtómélyedést fentről lezáró cserefé}
szemöldökdeszka, a vastag vakolatréteg alól is szenesedett felülettel tűnt 
-elő, ami valószínűleg egy XV. , esetleg XVI . századelej i feldúlás emléke 
lehet. 
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l. ábra 2. ábra 

3. ábra 4. ábra 



Mivel a templom déli falának belső oldalán a falfestmény keleti 
szegélydíszítménye, valamint a fal rakásában mutatkozó törés egyaránt 
a templom mai, keleti részének utólagassága mellett tanúskodott, annak 
belterületén egy kutatóárkot húztunk. Ennek eredményeként, átlagosan 
60-80 cm mélységben előkerült az eredeti, félköríves záródású szentély 
(a,p�zis) . alapzata3• Ennek a le]:)ontása után épült tehát a templom mai 
keleti fele. Ez a bővítés azo.nban a XVL sz. vége előtt történhetett, a�ikor 
az épületE?t · még �: katolilms tefuplótnké:rit használták. Erre utal . .  ·a faragott 
és utólag megcsonkítva· . . bevakolt · szentségtartó . kőtömbje · az . eredeti he
lyen; a,:·• közelében levő közép�o�fa,s mécstartó · fülkék\ valamint'' a · keleti 
falon inegmaradt, kezet áb$zoló falfestmény:,tör.edék (a helyreailításkor 
sajnos leverték) . A szegmentív��( záródás, nona ritkább, ismerünk, for
mában és korban egyaránt egyező példá ts. O' A bővítéskor került�. sor a 
templom falának mintegy másfél méted:e�· tör�énő magasítására , is . . . 

A templom északi falán · mutatkozó Utol��os berakás kibontásával 
újab b, lapos homokkővel; . fent részben téglával kirakott csúcsíves nYílásil 
ajtó ' (5. ábra) került napvilágra (150 X 75 cm b�lvilág). Az ajtómélyedés 
külső elhelyezése, a hajó északi falához · csatlakozó sekrestye létét téte:.. 
lezté fel, amit az új abb kutatóá:tdk igazolt is. A 3,75 X 2,80 m .kiterjedésű, 
60 cm falvastagságú sekrestye azonban, a templom építése és annak bö
vítése · közti két évszázad során épülhetett, mivel a sekrestye-fal - nem 
épül t bele szervesen a hajó é§Zaki falába, sőt annak a külső oldalán ma 
is látható falfestménytöredékek a sekrestye falának csatlakozása alatt is 
folytatódnak. . 

, 

. . ·._ � -'. ._ _ 
· · · ,� 

A templom déli . fahiri,' a bővítés �zakaszá�, még egy bejáró nyoma 
látszik� \�Ill:e�y, a g{>.,tikus · ajtó befalazása után, a XVIII. sz. elejéig szgl
gálhatott ajtónyílásként. · Ekkor, mivel ez is aszimetrikus helyzetű volt, 
középen áttörték a déli falat és elhelyezték a mai bejárat kőkeretét ; 
aminek áldozatul esett , az éppen ezen a részen befalazva, addig bizonyára 
fennmaradt, második középkori ablak. A mai ajtókeret három . homokkő
lapból áll. Díszítése kétoldalt, lent akantuszlevelekből formált egy-egy 
rozettával kezdődik, maj d szintén reneszánsz ízlésű keretelés fut végig, 
míg fent lapos szamárhátú csúcsívben végződik. (6. ábra). A faluban ma 
is élő hagyomány szerint, egy török fogságból hazatért katona faragta 
volna az ajtókeretet. A szamárhátú ív eredetét mindenesetre helyesebb 
a Kárpátokon túli hatásra visszavezetni, mint a későgótika megkésett 
emlékének, vagy éppenséggel későgót{ikus-korareneszánsz ajtókeretnek tar
tani, (amelyen az 1 7 1 8-as évszám csupán utólagos volna), mert ennek a 
profilozása határozottan ellentmond. 

A tűzvész után a leváló vakolat ailól előkerűlt falfestményeket az 
esőzés, évek során, tetemesen megrongálta. Viszonylag nagyobb felületen 
maradtak meg a templom nyugati falán, a külső hatások miatt azonban 
elmosódva. Jobboldalt lovas alakokra lehet gondolni, bal felől a harso
nákból esetleg az Utolsó ftélet ábrázolására. A falak killső felületét díszítő 
fesilménye�ből, egyedül az északi oldailon maradt meg egy szegélyrészlet. 
Mellette a kör�ővel egykor előraj zolt három dicsfény nagyságából és el-
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helyezéséből a Szcnt Családot ábrázoló festményre következtethetünk. A 
f�lfcstmény-töredél<:ek kp.pzervál�sa és vizsgálat� él jöyp felf\d�ta. 

Az edd�giek �lapj�n, a kökösi unitárius t�111plqm fl x;IH. sz. végén, 
vagy még ip��pb a XIV. sz .  elején épülhetett (7 .  �b+N· Klstnér.etű, e�yet-" 

5.  ábra 6. ábra 

len hajóból (7 ,3 X 6,3 m) és félköríves �pszisqól (5 ,2 X 4,5  m) álló , a három 
méter magasságot alig meghaladó,  keletelt templom volt ; déli oldqláQ. 
bejáróval, attól jobbra és balra egy-egy kisméretű abl?kkal. Hason�ó 
ablak lehetett az apszis déli falán is . Az időközben belül és legalább rész
ben kívül is falfestményekkel díszített román-gótikus templom hajój�
nak északi falához sekrestyét is építettek . Valószínűleg egy 1 500-körüli 
tűzvészt követően ,az apszist lebontották és a haj óval egyenlő szélesség(J 
nagyobb szentélyt építettek fel, miközben mintegy másfél méterrel meg
növelték a falak magasságát. Ekkor épültek a nyugati épületsarkak
nál, valamint az épület-bővítés csatlakozási pontj ainál emelt támasz
tópillérek Ugyanakkor a gótikus bejárát is befalazták és a déli fal bőví
tési szakaszán biztosítottak aj tónyílást, amelyet a XVIII. sz .  elején meg
szüntettek és a déli fal közepén nyították meg a mai bejárati nyílást. Idő-
1\:,özben a XVI. sz .  második felében, a protestantizmus elterjedésekor le
r.ombolták a sekrestyét, ajtaját befal�zták ; a súlyosan megrongált falfest

ményeket és a szentségtartót pedig bevakoltálc 



A XVIII. sz. végén vagy a következő évszázad elején kaphatta a 
templom az árkádos portilmsokat. Egy időre a nyugati karzathoz feljárati 
ajtónyílást vágtak a déli falba, amelyet utóbb szintén megszüntettek. 

F'llld 
IillD XVl .  az.. 
� XVIII• XI)(, sz. 

7. ábra 

-{ &. l 4 
t , l l 

A templomra a közelmúltban felfigyelő műemlékvédelmi szerveink, 
véleményünk szerint igen helyesen, nem engedélyeztek semmiféle bőví
tést. A helyreállítás tervét Debreczeni László dolgozta ki, amely bizto
sítja a feltárt középkori építészeti elemek megőrzését és bemutatását. A 
helyreállított műemléktemplom, bent id. Sütő Béla, vargyasi népművész 
festett kazettás mennyezetével gazdagodva, mint Kovászna megye egyik 
legrégibb épülete várja maj d látogatóit . 

ElSERICA MEDIEV ALA DIN CHI CHI$ 

ln anul 1 962 s-au desfa�urat sondaje la biserica unitariana din Chi
chi� (jud. Covasna), distrusa de un incendiu in anul 1 954, eu scopul de 
a stabili forma originala �i fazele succesive de transformari ale acestei 
cladiri . Cu ocazia sondajelor au fost descoperite : o ferestruica eu picturi 
rnurale ,portalurile gotice originale precum $i rama�itele sacristiei .  In 
interiorul actual al biserici i ,  au fost regasite fundatiile unei abside semi
circulare, iar prezenta tabernacolului �i a petelor de fresce au davedit 
ca partea de est a bisericii a fost construita, cel mai tirziu in prima parte 
a sec. al XVI-lea.  
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Pe haza sondaj elor s-a stabilit ca biserica a . fost construita pe la 
!nceputul sec. a XIV-lea, fonmata din na:va actuala �i din absida semi
circulara. Ulterior a mai fost adaugata �i sacristia. La !nceputul sec. al 
XVI-lea biserica a suferit, probabil, un incendiu, dupa care era inaltata 
partea : actuala de est a bisericii. In cursui sec. al 'XVIII-lea �i la ince
putul �ecolului trecut, biserica a mai suferit ultimele transformari ne
esentü:ile. 

DIE MITTELALTERLICHE KIRCHE ZU KÖKÖS 

Im Laufe des Jahres 1962  wurden bei der im Jahre 1 954 durch 
Feuerbrunst vernichteten unitarischeu Kirche in Kökös Forschungsar
beiten durchgefürt, um die ursprügliche Form und Baugeschichte der 
Kirche zu klaren . Bis jetzt war der Ursprung des Gebaudes ins XVIII. 
Jahrhunctert gesetzt. Wahrend der Forscungsarbeiten karn zuerst ein mit 
Gemaide verziertes Fenster volkstümlichen Charakters und der ursprüng
liche ebenfaUs frühgotischer südlicher Portal zurn Vorschein. Im Inneren 
der Kirche stiess man noch ant die Grundrnauer einer Apsis, die in einern 
Halbbcben endete . Die Anwesenheit des Tabernakels, der Fresken
bruchstücke und der Grundriss des östlichen Teils der Kirche bestatigt, 
dass dieser spatestens in der ersten Halfte des XVI. J ahrhunderts geba ut 
wurde. An der nördlichen Wand karn noch eine gotische kleine Tür zum 
Varschein und aussen die Grundmauer der Sakristei . 

Nagy den Ergebnissen der Forschung durfte die Kirche wahrschein
lich Anfang des XVI. Jahrhunderts erbaut worden sein. Sie bestand aus 
dem heutigen Schiff und der Apsis, welche mit Fresken geschmüct wur
den. Spater wurde auch eine Sakristei gebaut. Anfang des XVI. J ahrhun
derts wurde die Kirche wahrscheinlich abgebrannt, und dann wurde an
statt der Apsis der gegenwartige östliche a:'eil der Kirche erbaut.  Die 
letzten unwesentlichen Anderungen wurden im XVIII. Jahrhunctert und 
Anfang des folgenden Jahrhunderts durch geführt. 
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2. Feltárva a gelencei és gidófalvi középkori templomok déli falán. 
3. Ezt már a helyszínre előzetesen kiszállt Debreczeni László is feltételezte, azonban 

munkaerő és idő hiányában, kutatóárkával kellő mélységre nem tudott lehatolni. 
( Debreczeni László szóbeli közlése). 

4. Hasonlóak a gelentei templom haj ójának északi falán láthatók. 
5. Archeológiai J:lrtesitő, 1932. 137-142. old. 



SZfNJÁTSZÁS SEPSISZENTGYöRGYöN A 1 9 . SZAZADBAN 

SALAMON SÁNDOR 

A húszadik évét betöltött sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház 
a város első állandó színháza. 

Noha már a múlt század végén felvetődött a gondolat, hogy Sepsi
szentgyörgyön állandó jellegű színháztermet kell építeni és állandó szín
házi évadot kell biztosítani a különböző vándortársulatok leszerződte
tésével, arra, hogy ennek a városnak állandó, hivatásos színészegyüttese 
legyen, még fél évszázadra volt szükség. 

A lakosság közös óhaj a 1 948-ban vált valóra, amikor a népi demok
ratikus kormányzat szacialista szellemű nemzetiségi politikájának vív
mányaként a Kolozsvárról áthelyezett Dolgozók Színházából megalakult 
a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház. 

Ez a vázlat arra a kérdésre keresi a feleletet, hogy milyen színházi 
műveltségben volt része a város lakosságának a 1 9 .  században, milyen 
színjátszói és színházi hagyományokat örökölt a jelenlegi intézmény a 
múlttól, mi volt ebben az örökségben a fej lődést gátló elem, mi a kibon
takozást elősegítő, a haladást előre lendítő hagyomány 

E dolgozatnak nem célja az oknyomozás és az összegezés, hanem a 
tényközlés, a helyi sajtóban és levéltárban végzett több éves kutatás 
eredményeképpen összegyűlt adatok nyilvánosságra hozatala. 

A kutatás nehézségeiről 

A sepsiszentgyörgyi színj átszás múltjának kutatását rendkívül meg
nehezíti néhány sajnálatos körülmény : 

A városi levéltár 1848 előtti anyaga, kivéve néhány tanácsi és bíró
sági jegyzőkönyvet, 1 849 nyarán, a cári intervenciós csapatok bevonu
lásakor teljesen elpusztult1 •  Évtizedekig tartotta magát a tévhiedelem, 
hogy akkor a szék (Háromszék megye) levéltára szóródott széj jel, de ma 
már tudjuk, hogy Orbán Balázs erre vonatkozó megjegyzése kiigazításra 
szorul : nem a szék, hanem a város iratai semmisültek meg2• 
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A Sz.N. Múzeumba 1901-ben beadott , az 1 8 79-9 7 közötti időszakból 
származó , 673  darabból álló színlapgyüjtemény az 1 9 44 . évi hadmüvE>
letek miatt elmenekitett múzeumi anyaggal együtt 1 945 .  március 27-en 
Zalaegerszeg állomásán bombatalálat következtében elégett3• 

1968 szeptemberéig a helytörténet kutatói abban a hiedelemben vol
tak, hogy 1 9 .  századi színlapgyüjtemény tanulmányozására többé nem 
lesz alkalmuk. Annál örvendetesebb volt Árvay József főlelvéltáros felfe
dezése, aki 1 9 6 8-ban a megyei levéltárban különböző iratcsomók rende
zése közben mintegy félszáz bemutató előadás nyomtatott színlapj ára és 
kézzel írott műsorlapjára bukkant az 1 869-70-es színi évadbóL A leletet 
- újabb dokumentumok előkerüléséig - a helyi színháztörténet becses 
relikviáiként tartjuk számon. 

Sepsiszentgyörgyön csak a kiegyezés után alapítottak hirlapot ,  így 
az 1 8 70-es évek előtti időszakra irányuló hirlapi kutatás csak kolozsvári , 
marosvásárhelyi , brassói új ságokra szorítkozhatik, de ez a munka kevés 
eredménnyel jár, mert a lapoknak akkoriban állandó tudósítójuk Sepsi

szentgyörgyön nem volt, az önkéntes levelezők pedig csak ötletszerűen 
emlékeztek meg a színházi eseményekről. 

A fenti okok miatt a sepsiszentgyörgyi színházi élet 1 8 70 ,  különö
sen pedig 1848 előtti állapotának megismerése nehézségekbe ütközik. 

Emlékeztető adatok Sepsiszentgyörgy fejlődéstörténetéhez 

A város a 1 5 .  században nyerte el " oppidum" rangját.  Népességéről 
fogalmat alkothatunk egy 1 5 6 7-ből származó összeírásból, mely 6 3  kaput 
tüntet fel4• 

1 7 8 6-ban II. József népösszeírást rendelt cl. A reánk maradt regest
rumokból tudjuk, hogy ebben az esztendőben Sepsiszentgyörgyön 105 ház 
állott, melyben 147  család, összesen 698 személy lakott.  Jellemző a 700 
lelkes mezővároskára , hogy az összeíráskor csak négy városi cívist (mes
terembert) vettek fel a jegyzékbe5• 

1 808-ban alakul az első céh, a csizmadiáké , 1 8 29-ben a timároké; 
1836-ban a szabóké. 

A 1 9 . száz"acl első évtizedeiben sincs még cseréppel fedett kőház a 
városban a Bálházat kivéve, nincsenek kövezett utcák, nincs utcai vilá
gítás, feneketlen sár nehezíti a közlekedést, a szalmatetős faházak állandó 
tűzveszélyt j elentenek. 

Az első emeletes házakat a katonaság emeli az 1820-as években, 
1 8 32-ben épül a Székház. 

A Székház felépítése jelentős esemény a szék életében, az 1 83 2 .  esz
tendőtől számíthatjuk Sepsiszentgyörgy gyorsabb ütemű városiasadását 
E dátumig Sepsiszentgyörgy elmaradottabb kis mezőváros volt, mint 
Kézdivásárhely. Volt idő, amikor Bereck is népesebb volt. A kedvezőtlen 
történelmi feltételek miatt a 19 .  század harmadik évtizedéig nem tudott 
ipari és kereskedelmi góccá fej lődni, évszázadokig megmaradt mezőgaz-
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dasági településnek. Közigazgatási szempontból sem volt jelentősége, mert 
a székgyűléseket mindig abban a faluban tartották, amelyikben az éppen 
hivatalban levő főkirálybíró lakott. 1 832-ben a székek közös megegye
zéssel a Székházat Sepsiszentgyörgyön építik fel, ettől kezdve az urba
nizálódás rohamos léptekkel halad előre. Tisztviselők telepednek meg 
benne, iparosok és kereskedők jönnek a nyomukban úgy, hogy a reform
kor végére már nemcsak nevében, hanem a valóságban is oppidum. Né
hány évtized múlva maga mögött hagyj a Kézdiváásrhelyt, a szék másik 
két városa, Bereck és Illyefalva elveszíti városi j ogát. 

Sepsiszentgyörgyre a színtársulatok akkor kezdenek bemenni , amikor 
az kifizetődővé válik, amikor már ennek a városnak is van polgársága, 
mely közönséget, és ennélfogva bevételt tud biztosítani a színészeknek. 

1 8 37-ben egy kolozsvári utazó leírásában említ egy olvasó, kártyázó, 
tekéző helyiségből álló kaszinót, egy gyógyszertárat, néhány apró boltot, 
dohányárudát és pálinkafőzdét. 

Sepsiszentgyörgy történetének legfényesebb korszaka az 1 84 8-49-es 
önvédelmi harc egy esztendeje .  A városban alakult meg a Honvédelmi 
Bizottmány, a székházbeli nagy-gyülésen ajánlkozott Gábor Áron az 
ágyúöntésre, Kis János Olt-utcai harangöntő műhelyében rendezte be az 
első székely fegyvergyártó üzemet, e város látta vendégül 1 8 4 9  tavaszán 
Bem tábornokot és Petőfit, ebben a városban volt az önvédelmi harc 
politikai központj a és főhadiszállása.  

1 8 52-ben épült a kórház, 1 854-56 között a városháza. 
1 8 5 7  -ben vonul be az idegen tőke : Wellenreiter János serfőző meg

alapítj a  a város első gyárát. 
1 859-ben alapítják az első középiskolát, a négy osztállyai működ6 

algimnáziumot, mely később főgimnáziummá fejlődik Székely Mikó Kol
légium néven. 

1 861 -ben Kiss Dénes kalaposmester nyit nagyobb műhelyt,  követi a 
tőkés fejlődés útját, s társulva ifjú Nagy Elekkel, 1 8 85-ben kalapgyárrá 
fej leszti mühelyét. 

1 868-ban állítj ák fel az első "távirdai sodrony oszlopfákat" . 
Az 1870-es évek elején készül el a Bazár-épület (a mai törvényszék), 

melynek emeletén 1 874-ben megnyílik az első leányiskola. 
1 8 74-ben alapítják az első nyomdát, ekkor költözik Brassóból Sepsi

szentgyörgyre a Nemere c. hirlap szerkesztősége és kiadóhivatala. 
1 8 7 6-ban alapítják a Sz.N. Múzeumot, az Önkéntes Tűzoltó Egyletet, 

a város első bankját : a Háromszéki Takarékpénztár Részvénytársaságot, 
az Iparos Tanonciskolát és a Háromzsékmegyei Háziipari Egyesületet, 
melyből 1 880-ban kifejlődik az Első Székely Szövőgyár, a mai Textilgyár 
elődj e .  

1 8 82-ben nyílik meg a Jókai-nyomda, 1 8 84-ben jelenik meg a Szé
kely Nemzet c. hirlap első példánya. 

1 886-ban létesül az árvaház . Ezidőtájt szervezik az első sportklubot 
"Korcsolya Egylet" néven. 
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Az 1890 .  évi népszámlálás eredménye : 5665 lakos. 
1 891-ben adják át a forgalomnak a Brassó-Sepsiszentgyörgy

Kézdivásárhely vasútvonalat, 189 7-ben pedig a Sepsiszentgyörgy-Csík
szereda vonalat . Ugyancsak 1897-ben létesítik a dohánygyárat. 

1 8 99-ben avatják fel a városháza dísztermében a Székelyföld első 
színháztermét, korszerűsítik a színpadot és öltözőhelyiségeket. 

Ugyancsak a század utolsó esztendejében fektetik le a vízvezeték
hálózatot, megkezdik a villanyhálózat tervezését. (A villanyszolgáltatást 
1 908-ban kezdik meg. )  

19 1 2-ben nyitják meg az első mozit. 
* 

E számszerű adatok felsorolása is bizonyítja ,  hogy bár Sepsis zent
györgy a 1 5 .  században városi rangra emelkedett , csak a reformkorban 
kezdett polgárosodni, a Bach-korszakban hatolt be falai közé a tőke, és 
csupán a kiegyezés után fejlődött számottevő kisvárossá. 

lgy válik érthetővé , hogy a színházi élet miért csak az 1 880-as évek
től kezdve ért el olyan fejlődési fokot, amilyet más, kedvezőbb feltételek 
mellett növekedő városokban jóval korábban . 

Iskolai színjátszás 

A sepsiszentgyörgyi színjátszás múltjának feltárásakor ugyanolyan 
kérdések vetődnek fel, mint más erdélyi városok színházi múltj ának lm
tatásakor : vajon a Kolozsvárt 1792-ben megalakult hivatásos "Jádzó 
Társaság" vidéki vendégjátékai előtt volt-e a helységben színi előadás ? 

Ismeretes, hogy mind a protestáns kollégiumokban (Nagyenyeden, 
Marosvásárhelyt), mind a katolikus kolostori iskolákban (Csíksomlyón, 
Esztelneken) jóval a hivatásos színész2t megalakulása előtt a diákok már 
adtak elő magyar nyelvű iskoladrámákat. Arról is van tudomásunk, hogy 
Háromszéken, az erdővidéki Nagyajtán már 1 722-ben6, a kézdivásárhelyi 
kantai katolikus iskolában 1 762-ben7 rendeztek iskolai színi előadást. 
Jancsó Elemér is említ egy adatot, mely megerősíti a nagyaj tai unitárius 
iskola színjátszó hagyományaira vonatkozó ismereteinket : "Az unitárius 
főtanács 1 772 .VI . 2 1 -én megdorgálta Szentmártoni Simon unitárius t anítót 
azért, mert komédiáj ában kigúnyolta az esperest és a kurátort. A főta
nács egyben minden tanítómestert figyelmeztetett arra, hogy a klasszikus 
szerzők szövegétől ne térjenek el, és tartózkodj anak a komédiáktól"8• 

Feltehető, hogy a szentgyörgyi vagy a szemerj ai református iskolá
ban is volt hasonló színjátszói megnyilvánulás , hiszen Cs. Bogáts Dénes 
kutatásai bizonyítják, hogy például Szemerján a tanév befejezésekor 
mindig évzáró űnnepélyt tartottak9• E feltevést adatokkal nem tudjuk 
alátámasztani , de azt a következtetést a fentiekből bátran levonhatjuk, 
hogy Háromszéken is az iskolai színjátszás egy évszázaddal megelőzte 
mind a hivatásos, mind a műkedvelői színjátszást .  
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ÚTTÖRÖK A REFORMKORBAN 

A helyi színháztörténet egyelőre még adós marad a felelettel arra 
a kérdésre, hogy melyik esztendőben tartották az első nyilvános színi 
előadást Sepsiszentgyörgyön. A rendelkezésünkre álló adatokból annyit 
tudunk megállapítani, hogy e megyében a reformkorban gyökerezett meg 

Gidófalvi Jancsó Pál 
útltlörő színész 

11.762-1845 

a színházi kultúra, s bizonyosra vehető, hogy a Kolozsvárt szervezkcdő 
és onnan kirajzó társulatok látták el Sepsiszentgyörgyöt is,  Kézdivásár
helyt is, e két város vidékét is színi előadásokkaL 

Tételünk bizonyítására több adatot sorakoztatunk fel időrendben. 

A hivatásos színjátszás kezdetei Háromszéken 

l .  Az első adat nem Sepsiszentgyörgyre, hanem Erdővidékre vonat
kozik, s felfedezését Enyedi Sándor dézsi tanár, színháztörténeti kutató 
figyelmességének köszönhetjük. Ö bukkant rá a bécsi Magyar Kurir 
1 8 1 9 . október 26-i számában egy Miklósvárról névtelenül beküldött sajtó
levélre : "Volt idő, melybe láttuk a mi szépen őszült Jantsónkat, egy 
q'anátsos Hyppeldantz characterét elémutatui hasonlíthatatlanul ; a mi 
kedves Székelynénket egy Lady Macbethben, bámulásba hozni a nézőket, 
ennek pedig férjét, a mi Székelyünket, Lear királyban - tökéletesen ; 
és Czelesztint . . .  Hamletben megkoszorúzva" .  
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Enyedi Sándor tisztázta10, hogy a sajtélevél kezdő szavai ("Volt 
idő . . .  ") éppen hét esztendőt jelentenek, vagyis a tudósítás Gidófalvi Jan
csó Pál és Pergő Celesztin 1 8 12 .  évi erdővidéki vendégjátéka után hét 
évvel íródott . Az ismeretlen levelező hosszabb időt tölthetett Kolozsvárt, 
akár 1 792 és 1800 között, akár 1 800 után, ha felfigyelt Jancsó megőszü
lésére s ha őt "a mi Jantsónknak",  Székelynét " a  mi Székelynénknek" 
nevezte. E közlernény előkerüléséig nem volt tudomásunk arról, hogy 
Jancsó színészként is megfordult szülőföldjén. Kérdés, vajjon Gidófal
ván, a szülőfalujában fellépett-e .  

A kolozsvári "jádzók" már 1803-tól kezdve rendszeresen vendég
szerepeltek Marosvásárhelyen, de hosszabb körútra a század első év
tizedében még nem vállalkoztak. 1 8 1 2 .  évi erdővidéki vendégszereplésü
ket a társulat legkorábbi hosszabb "turnéi" közé számíthatjuk. Műsor
rendjük az utókor messzemenő elismerését érdemli : Macbeth és Lear 
király ! Háromszék közönsége tehát Shakespeare-rel kezdte a színházba
járás ábécéjét, a megyében látogató első vándorszínészek ajkáról 1 8 1 2-ben 
elsőnek Shakespeare szava szállt az ámuló nézők felé. 

A miklósvári tudósításból nem derül ki , hogy Jancsóék bementek-e 
Sepsiszentgyörgyre vagy elkerülték, mint gyenge bevételi helyet. Néhány 
későbbi feljegyzés ugyanis a vándorszínészek kedvelt állomásaként em
líti Kézdivásárhelyt anélkül, hogy Szentgyörgyöt szóba hozná. A j ómódú 
cívis város vonzotta a társulatokat. útba ejtették-e Sepsiszentgyörgyöt, 
de jelentéktelensége miatt nem tartották érdemesnek feljegyzésre vagy 
kihagyták útvonalukból, meggyőző bizonyossággal nem tudjuk eldönteni. 

E kérdőjel után mindjárt egy másikat is tehetünk : a hivatásos színé
szek feltehetően első, 1 8 1 2 .  évi erdővidéki vendégjátéka után következő 
húsz évben járt-e Háromszéken, illetve Sepsiszentgyörgyön valamilyen 
társulat, ugyanis a legközelebbi adatunk 1832-ből való . 

úgy véljük, akkor tereljük helyes irányba a későbbi kutatók figyel
mét, ha számba vesszük azokat a társulatokat, amelyek a 1820-as évek
ben Brassóban játszottak. A brassói színészet történetéből1 1  tudjuk, hogy 
Káli Nagy Lázár 1 822-23-ban vendégszerepelt a Cenk alatti városban, 
1 8 26-ban Pály Elek társulatával Déryné és Szentpétery Zsigmond is meg
fordult ott, 1 8 30-ban Keszy József társasága töltött ott hosszabb időt. E 
társulatot felkereshették Háromszék nagyobb helységeit is ,  de ez a fel
tevés újabb adatok előkerüléséig nem bizonyítható.  

2 .  A második kézzel fogható adatunk Kovásznára vonatkozik. 1 832 .  
augusztus 2 1 -én egy korábban Marosvásárhelyt szereplő társulat előadta 
a Pokolsári fürdő c. darabot,  melyről semmi közelebbit nem tudunk. A 
szemtanú, a kolozsvári Gyulai Lajos gróf mindössze annyit jegyzett fel 
kéziratos naplójába, hogy az előadás nem nyerte meg tetszését 12• Arról 
sem tudósít, hogy valóban kovásznai témájú darabot j átszottak-e a színé
szek Pokolsári fürdő címen vagy szokásukhoz híven egy meglévő, a helyi 
valósággal semmilyen kapcsolatot sem tartó darabra húzták rá a ko
vásznai vonatkozású címet, hogy ezzel vonzóbbá tegyék az előadást. 

3. Az első adat, mely egyenesen Sepsiszentgyörgyre vonatkozik 18 38-
ból való . 
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Feleki Miklós udvarhelyi származasu, később országos hírű szmesz 
első ízben 1838-ban járt Sepsiszentgyörgyön , amikor K. igazgató három 
U.-ről, a kollégiumból hozott és három brassói diákkal előadásokat tartott 
Sepsiszentgyörgyön D. földbirtokos csűrszáláj ában, miután az előbb vo
nakodó tulajdonost e szavakkal fenyegette meg : "Olyan zsebkönyvet 
sózok a nyakába, tudom, egész életére megemlegeti " .  Előadták a Hunyadi 
László fejvesztése c. darabot, hirdették az Adám Éva a paradicsomban, 
a Bengáliai görögtűz, Cserni Gyurka és más darabokat, de nem tudjuk, 
valójában színre kerültek-e. A színjátszók, akik közül K. igazgató (és 
nyilván Feleki)  hivatásos színész volt, a többiek műkedvelő diákok, egy 
fakó szekérrel tovább utaztak Illyefalva érintésével Brassóba, ahonnan 
újból visszatértek Szentgyörgyrc a Bakonyi tolvajok c. darabbaL Feleki 
egy kéziratos naplóban örökítette meg emlékeit. Feljegyzése később 
Magyar vándorszínészet címmel megjelent a "Laczikonyha" (Pest, 1 8 55)  
c. gyűjteményes kötetben 13•  

4. A negyedik dokumentum egy 1 840-ből származó kézdivásárhelyi 
perirat14, amelynek jegyzőkönyvében olvasható bizonyos Kovács József 
kézdivásárhelyi lakos tanúvallomása, akit ismerőse, Nagy Izra mindun
talan "tépett és erőltetett a teátrumba menetelre" ,  de ő eképpen szabad
kozott : " . . .  nem megyek, mert én ezelőtt elég teátrumot láttam" . 

Ha Kovács József polgár 1 840-ben elég teátrumot látott Kézdivásár
helyt, feltehető, hogy Jancsó Pálék 1 8 1 2 .  évi vendégj átéka nem volt 
elszigetelt vállalkozás, hanem azt az 1 8 3 0-as, de talán még az 1 8 2 0-as 
években is több hasonló "tájelőadás" követette Háromszéken. 

5. Következő adatunk Előpatakra tereli a figyelmet. A Honművész 
c. lap 1 840 .  j úlius 2-i száma arról tudósít 15, hogy Előpatakon egy 30 öl 
hosszú, 15 öl szélességű "tánc- és színterem" épült, oda várják Pály Elek 
társaságát. Színjátszásunk történetében jelentős esemény Pály Elek 1 840.  
évi bukaresti vendégjátéka 16• A sikeres vállalkozás után visszatérőben 
Pály társulata játszott Brassóban, Előpatakon és Kézdivásárhelyt Újból 
nyitott kérdés marad : járt-e Sepsiszentgyörgyön . Akár Előpatakról ment 
Kézdivásárhelyre, akár fordítva, útba kellett ejtenie a várost. A feljegy
zések mégis hallgatnak, nem említik Sepsiszentgyörgy nevét .  Előpatakot 
ezekben az években fedezik fel az üdülők. Moldvából, Havasalföldről s 
Erdély legkülönbözőbb részeiből érkeznek fürdővendégek, hogy élvezzék 
a szénsavas víz gyógyító hatását. Előpatak népszerűsége még évtizedekig 
tart, sokkal többet emlegetik, mint Tusn ádot, a színtársulatok pedig a 
nyári idényben előszeretettel� keresik fel később is .  

6 .  A hatodik dokumentum ismét Kézdivásárhely népszerűségét bizonyít
ja. A nagyenyedi királyi Nyomozó Bizottság átiratban 17 érdeklődött ( 1 8 4 1 )  a 
háromszéki Főkirálybíró hivatalánál Albisi László , Bereczki Zsigmond, 
Czakó Zsigmond és Fónyi János enyedi diákok (ezúttal Pály Elek társa
ságában működő színészek) után, akik állítólag Kézdivásárhelyt szere
peltek. A Főkirálybíró válaszából kitűnik, hogy Pály Elek társulata va
lóban megfordult Kézdivásárhelyt, de már tovább utazott Gyergyászép
vízre vagy Székelyudvarhelyre. Ismét talány marad, hogy Pályék ellá
togattak-e egyúttal a Czakónak előnevet adó Sepsiszentgyörgyre, mint 
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ahogyan talány marad az is, hogy Déryné meg Prielle KornéHa 1 843. 
évi brassói vendégjátéka alkalmával, mikor Kézdivásárhelyt is j átszottak, 
felkeresték-e a két város között félúton található Sepsiszentgyörgyöt. 
Déryné híres naplójában csak az 1839 .  esztendőig jutott el, a minket 
érdeklő 1843-as, Kilényi Dávid igazgatásával működő Dalszínész Társa
ság utirányáról nem tudósít. Prielle Kornélia, akinek a naplójában több 
hangulatos feljegyzés 18 maradt az utókorra, említi Kézdivásárhelyt és 
"Csernátonfalut" . A fiatal színésznő bizonyára hallotta Alsócsernáton 
nevét, át is haladt rajta Kézdivásárhely felé menet, mégis az a tény, hogy 
odaragasztotta hozzá a "falu" toldalékat s az útirány s orrendje arra en
ged következtetni, hogy inkább a hétfalusi Csernátfaluról lehet szó. 

7 .  A reformkorból ezidő szerint az utolsó, egyben a legtöbb informá
ciót szolgáltató adatunk 1 844-ből származik. Az ismeretlen sajtótudósí
tótól a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Hiradóhoz beküldött és a június 
14-i szám 284.  lapján olvasható "Hírfüzér Háromszékről" című saj tóle
vél egyedüli volta és tartalmassága miatt megérdemli , hogy egész terje
delmében közölj ük 

Kilényi Dávid sepsiszentgyörgyi vendégjátéka 1844 nyarán 

"Kilényi úr színésztársasága, mely eddig a szászajkú, de magyar 
nyelvünkhöz is elég tűrelemmel viseltető Brassó városában működött, 
j elenleg Sepsiszentgyörgyön a Daczá-féle tágas táncteremben ízletesen 
emelt színpadon nyújt nekünk gyönyörélvezetet, szín- és dalműben ; 
közönség mindig számos, mindig fényes, s úgy képzeljük, jövedelmező 
is, mert a szépművészet e neme iránt különösen pártoló részvétét tanu
sítj a a Sepsiszentgyörgyön katonai gyakorlat és szemlére egybesereglett 
székely lovagezred vitéz tisztikara. Bárki előtt is,  s kivált (szégyenünk
re) Thalia kóbor papjai előtt hízelgő bókokat hányni, mint egyfelől gyá
vaságnak tartom, ép úgy másfelől, méltányolni az érdemet az egész világ 
előtt, sz.  kötelessÉ:gemnek esmérem. Kilényi úr társasága jelenleg egyet
len kitűnő azok között, melyek valaha körűnkben megfordultak ; mind 
morális élete, mind tekintet fönntartása, mind súnielőadásaira nézve. 
Igen keveseket kivéve, a köztünk eddig megfordult színészek, a roman
tikus szerelmcs színművek bűvös vesszeitől, egész a feslettségig valának 
lesúj tva s nemcsak a színpadon színkép alatt, de a színpad mögött is, 
reális alakban tombolt az immoralitás ördöge. Jelszavuk : kártya, dőzsö
lés és részegeskedés lévén, léha frátereknek tartattak, jellemet és tekin
télyt egyaránt vesztének A vatatlan igazgató, ízléstelen színpad, részeg 
színészek, ezer zavar, rossz előadás egyetlen felvonásban . Mindezek jéggé 
derrneszték kebleinket a varászkeblű istennő oltára előtt, s alig vártuk, 
hogy megmentsen isten a félrongyosan, félkoldulva csellengő színészek
től. Amde, feledés a múltra ! Ősök bűneiért bárkit is, kivált ihletett szí
nészt, gúnnyal büntetni , legnagyobb bűnhödés ; és ezért sokkal szeré
nyebbek vagyunk, mintsem, egyik kolozsvári hirlapunk szerint "sátor
fásoknak" - mi nálunk legpóriasabb, cigányias kifejezés - címeznők, 
inkább ehelyett utazó színészeknek nevezzük. Uraim ! Adjuk meg min-
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dennek övét ! Néhány hét óta kémielődünk új színészeink minden lehető 
viszonyaik körül és semmi egyebet, mint tiszta erkölcsöt, ildomos társal
gást, kötelességünkbeni pontosságat s egymásbozi szerénységet nem ta
pasztalhattunk ; és mióta színésznőink kimondták, hogy azért van leg
édesb vonzalmuk e regényes vidékhez , mert csak itt találták valósultan, 
mit a színmű regényes ecsettel fest, a szűzkeblű tiszta erény, minden 
széphez hőn vonzó, egyszerű, falusias jellemű fiatalságot, t ávol minden 
feszes, gőgös, városias modortól, azóta mélyebben hajol meg tiszteletünk 
Thália avatottjai előtt és szerenesének tartjuk, ha nemcsak a színház szűk 
körében, hanem azon kívül is társaloghatunk velük" .  

H a  Bayer J ó z s  e f  s mellette annyian mások, a magyar színészettör
ténet kutatói, nem elemezték volna olyan aprólékosan a magyar színész 
társadalmi tekintélyének változásait, ebből a saj tólevélből is messzemenő 
tanulságokat vonhatnánk le. 

Kilényi vagy Kilyéni Kocsis Dávid az úttörő színészek nemzedéké
hez tartozott és egyike volt a legeredményesebben működő színigazga
tóknak. Születési helyét és idejét nem tudjuk. Résztvett a napóleoni há
borúkban, maj d  1 8 1 5-ben felcsapott színésznek. Nem volt j elentős, mint 
színész, de kiváló szervezőképességű, gyakorlati érzékű igazgatónak bizo
nyult. Molnár György így jellemezte : "Furfangos, ritka tapintású és 
szerfölött ügyes , cirkumspektusos direktor" . Az Alföldön, a Dunántúlon 
és Erdélyben szervezett körutakat . Jól beszélt németül, német színpadokon 
is játszott és számos darabot ültetett magyarra németbőL Déryné testvér 
hugát, Széppataky Johannát vette feleségül. 61 éves korában halt meg 
Debrecenben 1852-ben. 

A Bálház 

Az ismeretlen saj tótudósító hiradása szerint Kilényi a Bálházban 
tartotta előadásait . 

Ez az épület 1963-ig állt a régi zöldségpiac nyugati felén. Homlok
zata délre, a város középpontja felé nézett, nyugati fala egész hosszában 
a Csíki-utcára támaszkodott. A Bálházat a városban lakó, önkényeskedő, 
pereskedő, garázda nemesurak, a Daczók építették 1 8 1 2  és 1 8 1 6  között, 
hihetőleg 1 8 1 4-1 5-ben, a francia háborúk idején, mégpedig a városi 
. ,tilalmas" (közerdők) megtizedeléséből, amint az kiviláglik a városi ta
nácsnak az erdélyi guberniumhoz ezidőtájt  felterjesztett panaszleveléből : 
. ,  . . .  már ezen utolsó francia háború lefolyása alatt, amig a mi atyánkfiai 
nemes hazánk és országaink védelmére ellenség előtt véres verejtékkel 
hadakoztak és igen sokan életekkel fizettek, melyek után sok árva, neve
letlen gyermek maradt, azalatt Mlts .  Daczó János És József urak idehaza 
csendességben lévén cselédeikkel együtt sokszámú nagy és kicsiny háza
kat építettek . . .  az urak építettek egy nagy Bálházat, 1 8  apró házakat, a 
városi lakosok pedig szorulásból csak 4-et . . .  " 

A Bálházat a Daczók pénzkereseti célból emelték, ők maguk sohasem 
laktak benne, hanem kiadták haszonbérbe a legtöbbet igérőnek. A tere
bélyes épületben elfért egy kocsma hozzávaló lakószobákkal, egy tágas 
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táncterem s még a városi tanácsnak is jutott bcnn2 hivatali helyiség. A 
Daezó-kúriából,  mely átellenben , a régi Baromvásár-tér (a  későbbi zöld
ségpiac) keleti old alán állott, a tulaj donosok szemmel tarthatták "bérhá
zuk" karbantartását és a kocsma forgalmát . 

A reformkorban ez az épület nyújtott fedelet a vándorszínészeknek 
egészen 1 8 5 1  végéig, amikor katonai laktanyává való át alakítását elha
tározták 19• 

A Bálház, melyrben a vándorszínés�ek előadáSiaikat tatrtották a 119.  szá�d első 
dlelében. tpülit 1 8 1 4�ben, lebontotiták 1965-ben. 

{Paszj ár Sándor felv. ·1958�ban) 

A műkedvelő színjátszás kezdetei 

Az iskolán kívüli műkedvelő színj átszásra vonatkozó első hiradás is 
1 8 1 2-ből származik,  ugyanabban a saj tólevélben olvasható, amely Jancsó 
Pálék erdővidéki vendégj átékát örökíti meg20 : " • • •  szóllok arról, hogy itt 
egy marék Székely Nemzet közt . . .  most Hála az Égnek két Delectáns 
Társaság játszott a Nyáron, egyik Bölönben, más Baróton . . .  " A Magy ar 
Kurirnak küldött közleményből az is kiviláglik, hogy a fenti delektánsok 
(műkedvelők) Baróton szervezkedtek társasággá. Betanulták Kotzebue 
Embergyűlölés és megbánás c. darabját, annak második részét és Schiller 
Fortély és szerelern c. drámáj át. 

Ha elismerés illeti az utódok részéről a hivatásos színészeket, mert 
Shakespeare-rel köszöntöttek be Háromszékre, nem kevesebb elismerés
sel kell feljegyeznünk a baróti műkedvelöket ,  akik 1 8 1 2-ben Schillerrel 
léptek először színpadra. Az Ármány és szerelmnek alighanem ez az első 
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színrekerülése megyénkben. Kotzebue a kor legszínvonalasabb szórakoz
tatója , még mindig divatos szinpadi szerző, n e m  meglepő ,  ha Schiller 
mcllett ő is jelen volt a műl<:edvelők műsorában. 

A nem iskolai műkedvelő színjátszásnak a kolozsvári úttörők adták 
az ösztönzést . Egy-egy mozgósító hatású vendégj áték után támadt az az 
ötlete valamelyik vakációzó diáknak, hogy egy nemes közcél vagy ember
baráti tett érdekében (tűzkárosultak felsegélyezése stb.) előadást rende z
zen. A jelenleg ismert adatok tanúsága szerint Háromszéken a műkedve
lés egy időben indult a hivatásos színészettel (1 8 1 2) .  

A baróti é s  bölöni műkedvelő előadások emlékét megörökítő saj tó
levél és a legközelebbi híradás között másfél évtizedes homály terj eng .  
A bécsi Magyar Kurir 1 82 6 .  március 1 4-i számából értesülünk az első 
sepsiszentgyörgyi műkedvelő színi előadásról, melyet 1826 .  február 1 2 -én 
rendeztek a Bálházban : "Erdély . Háromszék vármegye . . .  1 826 .  február 
1 2  . . . .  Estve az egész Három-Szék vállagatott Nemes Ifjai és Kis-asszo
nyai által, a Méltóságos Daczó József Ur Bál-szálájában minden bérne
netel árra nélkül . . .  egy vigj áték adatott elé ,  melly eddig ezen Nemes 
Székben soha nem történt, jelen lévén annak nézésére Nemes Három
széknek ts ak nem egész rendje és Katonai Tiszti kar . . .  " 2 1  

A darab címét nem közli a tudósítás , más részletről sem táj ékoztat .  
Értesülése nem a legpontosabb , hiszen a vállalkozást úttörőnek tekinti 
a Székben, nincs tudomása a barótiak 14 évvel korábbi fellépéséről . Szűk
szavúsága ellenére is jelentős dokumentum, mert feltehetően az első 
sepsiszentgyörgyi műkedvelő előadás dátumával ismertet meg, melynek 
sem milyen bevételi célja nem volt, az ifjak valóban a maguk mulatságára 
verbuválták össze a j átszó csoportot, melyben a farsangi bálozásra Szent
györgyre sereglett "kisasszonyok" sem vonakodtak részt venni . 

ú jabb műkedvelői szervezkedésről maj d csak a század közepén hal
lunk, az addig terjedő negyedszázadról hallgat a krónika. 

SZÍNÉSZET ÉS MŰKEDVELÉS A MEGTORLAS ÉVEIBEN 

Az 1 848-49-cs háromszéki önvédelmi harc összeomlása után az 
osztrák hatóságok különös gondot fordítanak a legrebellisebb megye, 
Háromszék ellenőrzésére . Felemelik a városban állomásozó katonaság lét
számát, csendőrségi különítményeket szerveznek .  Schv.mrzenberg Károly 
herceg, erdélyi főkormányzó 1 8 5 1 .  június 1 5-én személyesen ellenőrzi 
Sepsiszentgyörgyön a rendtartó intézkec!éseket . 

Távozása után is egyre-másra érkeznek a legszigorúbb ellenőrzést 
bevezető rendeletei : cenzurázni kell a nyomtatott és litografált kiadvá
nyokat , figyelni a fcgyvercsempészeket, "a küntlévő fegyvereket, mo
zsárágyukat büntetés terhe mellett mindenki tartozik beszolgáltatni . . .  " , 
"kóbor mutatványosok kötelesek előadásaikat a csendőrparancsnok tud-
tára adni . . . " , "a művészektől bészedendő pénzről félévenként kimutatás 
küldendő . . . ", a csendőrség , hadrendőrség egységeinek szállásáról kell 
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gondoskodni, . . .  a külföldön nyomtatott izgató iratok, "ha ide bécsuszná
nak, le tartóztatandók",  B atthány és Kossuth könyvei "tiltatnak" ,  "a 
táncvigalmak megadóztatandók, " . . .  táncokra engedély csak a gendarme-
rie tudtával adható", " . . .  Rabb Rózsa Sándort szarosan ügyelni" , . . . ká-
romkodásért 5 pengőforint büntetéspénz fizetendő a kórház javára, . . . az 
utcán tilos dohányozni, . . . tilos engedély nélkül gyűlést tartani, " . . . szín
játékosok, kötélen jágyzók, ángliai lovaglók, muzsikálistáktól és egyéb 
mesterséges játékosokról l pengő husza veendő . . .  és végül rendelet arról, 
hogy "Amerikába útlevél miképpen adható" . . .  

1 852  nyarán Ferenc József császár i s  keresztül utazik a városon. 
Megelőzőleg, már július 3-án beiktatják a főkormányzó utasításait a 
fogadásra vonatkozóan : " . . .  székely festékesek az ablakból leeresztve a 
földön meghaj oljanak . . .  falusbírák ünnepélyesen öltözzenek . . .  Aldoboly
tól Bükszádig felverendő fenyőfák közé a népek felállíttatnak . . .  Hazafias 
kötelessége lesz a birtokosoknak díszruhákban Sepsiszentgyörgyre a fo
gadásra kivonulni . . .  A székely fuvarosokat fehér lobogás ingbe, fehér 
gatyába, piros lajbiba öltöztessék . . .  A körlevelet 4 órán belül tovább
adni .. . ' m .  

A nagyszámú katonaság elszállásolása nyomasztó ·gondot okozott a 
város lakosságának. Éppen ezért a tanács 1 852 . január 30-án határozatot 
hoz a Bálháznak "kaszármává tétele" tárgyában. A cs . és kir. Kerületi 
Bizottság pedig "meghadgya, miként azt akár a közönség, akár oly ed
gyesek, kik katonát házoknál tartani nem kivánnak, fogadják ki . . .  aki 
nem akar házánál katonát tartani, másodmagával egy kétszemélyes ágyat 
tisztességesen szereljen fel a Bálházba"23• 

Megindul az alkudozás a tulajdonos Daczó Józseffel, aki már feb
ruárban elkészül az átalakítással, de hónapokig egyezkedik a tanáccsal ,  
mig végre augusztusban beengedi a katonaságot az átalakított épületbe. 

A Bálház, mely 1 8 15-től 1 851-ig a város egyetlen szórakozó helye 
volt, 1 8 5 1 -től kezdődően nem nyújtott többé hajlékot a vidéki színj át
szásnak. 

Dézsi Zsigmond vendégjátéka 1853-ban 

A városi tanácsjegyzőkönyv 1 853 augusztusi rovatában olvasható 
egy bejegyzés, mely arról tanúskodik, hogy a városban Dézsi Zsigmond 
igazgatásával működő színtársulat egyik tagj a, Tóth István kéri a taná
csot, adna egy bizonyítványt, miszerint neki a "stempel iveket megvenni 
módja nincsen" .  

A következő bejegyzés arról tudósít, hogy a "helybélli szinésztársulat 
az itteni Ferentz József nevét viselő kórház számára jágyzott" és bizo
nyos "öszvegeket" adott. 

A harmadik bejegyzés arról tesz említést, hogy a Dézsi 
· társulata a 

városból távoztakor ajánló levelet kér a tanácstóL 
Ki volt Tóth István és Dézsi Zsigmond ? 
Tóth István ( 1 792-1 867)  az úttörő szinészek korai nemzedékéhez 

tartozott . Pályája javarészét a budai színháznál töltötte, melynek ő volt 
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az "Egressy je" .  A szegénység, melyről bizonyítványt kért Szentgyörgyön, 
későbbi útján is elkísérte, nyomorúságos körűlmények között a szegé
nyek házában halt meg. 

Dézsi Zsigmond (családi nevén Dézsi Kádár Zsigmond) az úttörők 
második nemzedékéhez tartozott . Dézsen született 1 809-ben. Jogi tanul
mányait abbahagyva lépett a színi pályára, amelyen nagy feltűnést nem 
keltett, de becsülettel müködött, leginkább hősi szerepekben, bár a pesti 
Nemzeti Színház Bánk bán előadásán Biberachot alakította. A szabadság
harc idején honvédfőhadnagyként vett részt a Temesvár és Arad kör
nyéki harcokban. Négy évvel az összeomlás után bizonyára azért bolyon
gott a távoli Háromszéken, hogy kissé feledésbe merüljön a neve a 
pesti osztrák hatóságok előtt . Hányatott vidéki színészkedés után Győr
ben telepedett le, ott is halt meg 1 874-ben. 

Posonyi Alajos Kézdivásárhelyt 

A Kézdivásárhely városi tanácsa iktató jegyzőkönyvéhez készített 
betűrendes tárgymutató a "színészet" címszónál említi a 780 .  és 84 71 
1853 sz .  beadványokat (az eredeti irat még nem került elő)2\ melyek 
szerint Posonyi Alajos igazgató 1 853 .  június 20-án , ,26 játékért 26 hu
szast, Libis Ignác elefántmutogató 3 előadásért 3 husszast" fizetett be a 
város pénztárába. Július 6-án Posonyi két újabb előadásért befizetett 
40 krt, Libis Ignác l krt . Feltehető, de nem bizonyítható, hogy Posonyi 
Sepsiszentgyörgyre is bement. 

Az új városháza építése 

Ma még nem tudunk fényt deríteni arra a kérdésre, hogy a Bálház 
kaszárnyává tétele ( 1851 )  és az új városház dísztermének felavatása (1856) 
közötti fél évtizedben hol tartották a színi előadásokat. Dézsi társulata 
alighanem valamelyik kocsma nagyszálájában játszott, talán éppen a mai 
fiúlíceum helyén akkoriban fennállott "Veres Fogadóban" .  

1 853.  augusztus 28-án a város Esküdt Közönségének (tanácsának) 
gyűlésén elhatározták, hogy a Székházzal szemben emeletes középületet 
építenek, melyben vendéglői és bolthelyiségek, táncterem, kaszinónak 
alkalmas szobák és a városi tanács számára hivatali helyiségek lesznek. 
Lebontják a vásártér északkeleti sarkán a vásárbírák mérőházát és a 
városi mészárszéket, 1 854 tavaszán megkezdik a kőhordást. Boros Ignác 
mérnök és Land András kézdivásárhelyi pallér vezetésével megindul az 
építés, mely 1856-ban fejeződik be, de a kiegészítő, díszítő munkálatok 
eltartanak még egy évtizedig. Egy Lukáts Dániel nevű építőmester még 
1868-ban is pereli a várost az 1856 ,  57 ,  58 ,  59 .  években végzett munkája 
után járó pénz meg nem fizetése miatt25• 

Gödri Ferenc tanulmányában megemlíti , hogy az építkezés költségei
hez a főkormányzó is hozzájárult, emiatt voltak kénytelenek a város 
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első középületének ezt a nevet adni : "H . Schwarzenbeng K. Csarnok". 
Orbán Balázs keserűen kel ki e túlzott lojalitás ellen : " . . .  mi keleti nép 
vagyunk, onnan valók, hol a nap, a világosság kútforrása támad , s az 
oly fekete dolgokat , melyek a nap, - a szabadság napja - jótékony su
garait elzárták tőlünk, nem igen szoktuk szeretni" . 

A régi vároSiház homlokzata 
(P·aszjár Sándor felv. 1958-ban) 

Evenként fejlesztik, csinosítják a várost. 1863-ban követ hordatnak 
a piactérre (mai főtér), kikövezik a városház udvarát, 1 865-ben a Csíki

utcát. 1 8 66-ban Brassóból 1 5  darab lámpát hozatnak a forgalmasabb utcák 

éjszakai kivilágítására . A városház udvarán kútat ásatnak , istállót építe

nek a nagyvendéglőhöz beálló szekeresek részére. A nagyvendéglőből el

kerítenek egy részt s ezzel együtt most már nyolc üzlethelyiséget tudnak 

bérbeadni ,  a patikát nem is számítva . A díszterembe új csiliárt és tükrö

ket szerelnek fel, megelőzőleg festctnelc Még abban az évben tűzkár 

ellen biztosítj ák az egész Csarnokot26• 
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y ���é��átéko� � �atv��as �v�l{��P 
A városi tanács iktatój egyzőkönyveiből kitűnik, hogy �agy l)'lihály 

társulata már 1 8 62-ben előadásol(at tartott SepsiszentgyörgyÖn·. Kik vÖl
tak a társulat tagjai, · milyeri ' darabokat

' mutattak be, nem · tudjuk, a jegy
zŐkönyvi bej egyzés min�össze ·�nnyit árul el, hogy �gy Erőss Elek névű 
csíkszeredai lakos bizonyos zálogba tett t�rgyak ki nem váltása miatt öt 
rendben is megkeresést külq a tanácshoz a Sepsiszentgyörgyöri ' tartózko-
dó , ,'színész N�gy Mihály" ellen. 

· ' · · 

Névazonosság miatt nehéz megállapítani, hogy vajon az úttörő Nagy 
Mihályról van-e szó, aki Dérynével is pályázott, vagy . Poleretzky Nagy 
Mihályról ( 1 8 2 6-1 8 79), a szabadságharc idején Befll hadtestében szolgáló 
honvádszázadosról, aki a világosi fegyverletétel után 1 850-ben lett szí
nész s négy év múlva szervezett társulatot. Valószínű, hogy az utóbbi, a 
kolozsvári születésű P. Nagy Mihályra vonatkozik a j egyzŐkönyvi ' be-
jegyzés. 

· · · 

1 864-ben, február 12-én Hubai Gusztáv színigazgató nyújt be kér
vényt a városhoz "színelőadásokra engedély megnyerése eránt". Hubai 
életrajzából eddig is tudtuk, hogy Székelyudvarhelyt meg Br�ssóban j át
szott, de ezzel az új adattal mind az ő életrajzát, mind a sepsiszentgyörgyi 
színjátszásra vonatkozó eddigi ismereteinket egészíthetjük. ki . 

' 

A Hubai-féle társulat a ·  farsangon j átszott Sepsiszentgyörgyön. Pár 
hónappal később Hubai egykori igazgatója, Nyíri György kereste fel a 
várost, legalább is erről tanúskodik a részére július 12-én kiállított bizo
nyítvány27. 

Sepsiszentgyörgyi műsorát nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy 
12 előadásra kért engedélyt a sepsi al�irálybírói hivataltóL 

Az első műlíedvelő egyesület 

A városi tanácsgyűlések 1 865 .  évi jegyzőkönyvében március 3-i kel
tezéssel ez a bej egyzés olvasható : "Főbíró aa. tudatj a, hogy a városunk
ban alakulva volt műkedvelő társaságtól, névszerint Vitályos Bélától, Po
totzki Józseftől és Bartos Domokostól a nagy terembe épített színpadot, 
miután az arra lett költségöket a jótékony célra rendezett előadásokból 
:50 új forint hÍjján kikapták, hogy a farsangra a termet kiüríteni lehessen, 
- a város számára megvette a 1 1 8  iktatói szám alatt levő jegyzőkönyv 
szerént 5 0  új forinttal és leszedetvén felhordatta további használatig a 
városház híjára, - kéri annálfogva a város tulajdonává vált színpad 
árát, az 50 forintot - a maj orsági pénztárból, visszavárás mellett tett 
kiadások címe alatt utalványoztatni, annyival is inkább , mivel ezen 20Q 
újforintnál többet érő színpad, rövid időn - az 50 forint vételárt - az 
-előadásokból béfolyandó jövedelemből békeresvén , ingyen tulajdonává 
válik és szabad rendelkezése alá esik a városnak. 
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A !elhozott indokok a vételt illetőleg helyeseltetvén a kért 50  frt 
visszavárás cím alatt a pénztáTból utalványoztatik és a színpad a város 
tulajdon jovai sorába beiratni határoztatik" . 

A bejegyzésben emlegetett műkedvelő egyesületet a fent megneve
zett kereskedők, a Csarnok üzlethelyiségeinek bérlői szervezték a hatva
nas évek közepén. Műsorukról, sikereikről, nehézségeikről nincsenek ér
tesüléseínk, de vállalkozásuk nem lehetett eredménytelen, ha módjukban 
állott 200 forint költséggel összerakható-szétszedhető színpadot s minden 
bizonnyal hozzávaló díszleteket csináltatni.  Az egyesület bizonyára nem 
anyagi csőd, hanem személyi okok miatt oszlott fel, hogy másodszor ,  tar
t ósabban, másfél évtized múlva alakuljon meg újból. 

A szétszedhető színpadot a városház padlásán tartották s valahány
szor egy társulat érkezett a városba, lehordatták és a díszteremben fel
állították. Az 1 8 70-es évekből származó feljegyzésekből tudjuk, hogy a 
termet bérlő színígazgatók előadásonként 3 forintot fizettek a színpad 
meg a terem használatáért, a városnak tehát harmincegynehány előadás 
után már megtérült a 200 forontnyi befektetése, miként azt a főbíró 
megjósalta előterjesztésében. 

1 8 5 6-tól mind a színtársulatok, mind a helybeli műkedvelők a vá
rosház dísztermében tartották a színi előadásokat, mégpedig 1 8 65-ig al
kalmilag felállított szinpadokon, 1 8 65-től 1899-ig pedig a város szétszed
hető színpadán. 

SZíNHAZI ÉLET SEPSISZENTGYÖRGYÖN A KIEGYEZÉS UTAN 

1 8 67.  február 21-én Sepsiszentgyörgyön díszlövések adják hírül a 
lakosságnak a kiegyezés létrejöttét. Deák Ferenc politikájának kompro
misszumos jellegét és messzemenő kihatásait ekkor még nem bírálják 
ebben a városban, egyelőre az önkényuralom, a Bach-rendszer megtorló 
és elnyomó politikájának megszűnését üdvözlik a kíegyezésben . 

Mindjárt három bálat is rendeznek a farsangon, a csizmadia céh ol
vasókört szervez, újraszerveződik a Casino-Egylet és azon belül az ol
vasókör. 

Egy év múlva, 1870 .  március 12-én a városi képviselők bizottmányi 
ülésén elhatározták, hogy a városházi nagyterem padlatát alulról bolt
ívekkel és oszlopokkal megerősítik. Máj usban Salatia András vállalkozó 
megkezdi a munkálatokat, felbontják a díszterem padlózatát és két "szi
várványt" építenek alája, hogy elbírja a nagyterem súlyát. 

Nyár közepére elkészülnek a tatarozási munkálatokkal s az aug. 
24-i bizottmányi ülésen Künnle József tanácstag indítványára elhatároz
zák, hogy a kénytelen és túlzott lojalitásból a városház homlokán feke
téllő szégyenletes "Schwarzenberg Csarnok" feliratot megváltozt atják, 
helyette ezt írják ki : "Sepsi-Szent-Gy5rgy város Csarnoka"28• 
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Színi előadások a kiegyezés utáni évtizedben 

A kiegyezés után rohamosan fellendül a színházi élet Sepsiszent
györgyön. A különböző színtársulatok igazgatói ekkor fedezik fel ezt a 
várost, egymásnak adják át a színpadját.  Egy esztendőben még két-három 
társulat is megfordul a kicsinosít<?tt és megerősített nagyteremben . 

18 67  márciusában Szathmáry Károly júliusra kér engedélyt 24 elő
adásra opera-, operett- és drámatársulata részére . 

Ugyanazon év október-november havában Fehérvári Antal tart 1 8  
előadást. 

1 868 augusztusában Fáber tanár örökösei bemutatnak egy beszélő
gépet (?),  maj d egy bűvész tart előadást .  

A z  első színmű Gábor Áronról 

1 869 .  maJUS 29-e és július 7-e között Nagy Mihály társulata 25 be
mutatót tart Szentgyörgyön, amelyek közül különös figyelmet érdemel 
egy Gábor Áron-feldogozás Szabó Dánieltől : Gábor Áron vagy a szép-

St p s i•S u 1 t .. (; y i r t y Sumbllloa Jatiltdfi.;ia iSt!�. 
l"-XQ)' l.llbat.•· fP'74111ttá��Ut alatra dránaa. oio�•••• " OJIC'..,..1f.r 
· · tá...". u lAt ftlhlll elől!4zör oduetlí: : 

,· GA•· 4BON . 
(�5 .\t' .l. 

Az el·ső Gábor Aron..,fieldiol,gozás .1968-b:an e1őkerüJ:t szml·ap:ja 1869-ből 

mezei csata. Hős szinmü 3 szakban. Záradékul : Gábor Aron halála. Csa
takép, tüzmüvészeti mutatvány . • •  stb. A darab szövege még lappang va
lahol vagy végkép elveszett , egyelőre a címénél többet nem tudunk róla. 
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1 8 70-ben Györffy Antal március 6-tól április l l -ig ugyancsak 25 be
mutatót hirdetett meg , hányat sikerült megtartania, ma már nem tudjuk 
megállapítan.i . 

1 8 7 1 .  j únius 28 és augusztus l között Györffy Antal ismét megjele-
nik Szentgyörgyön és 20 előadás után 60 frt. terembért fizet. · 

Ugyanazon esztendő november-december havában Nagy Mihály 30 
sikerült előadás után a színterem használatáért 90 frt-ot fizet. 

1 872  júliusában ugyancsak Nagy Mihály ll előadást tart . 

1 8 7 3 január-február hónapjaiban megintcsak Nagy Mihály szerepel 
előbb 3 6 ,  majd 1 0  forint befizetéssel, tehát 1 2 ,  maj d 3 előadást tarthatott. 
Júliusban ismét visszatér és 3 estére bérli a termet. 

Nagy Mihály műsoráról fogalmat alkothatunk a brassói Nemere c.  
hirlap 1 8 72 .  évi bezámolóiból , melyek közlik a társulat kézdivásárhelyi 
és brassói műsorát. Bizonyosra vehetjük , hogy Sepsiszentgyörgyön is 
ugyanazt a műsort játszották : Nők az alkotmányban, Kicsapott diákok, 
Korona és vérpad, Lázár a pásztor, Szent-góli vadászok, Toldi Miklós, 
Angyal és Démon, Eugénie francia császárnő vagy Márquis Posa, a sza
badkőmívesek nagymestere, A csikós, Gritti Lajos, Szigetvári vértanúk, 
Mirabeau gróf ifjúkora. A szinházi rovat vezetőj e Tóth Jenőt, Mártonnét 
és Egressy Ákost ajánlj a a közönség figyelmébe . 

A csók. Szentivánéji álom 

1 8 74 októberében a brassói Nemere c. hirlap szerkesztősége átköltö
zik Sepsiszentgyörgyre. December 9-én már be is harangazza Csóka Sán
dor társulatának vendégjátékát Csókáék december 1 3 -án mutatkoznak 
be Dóczi Lajos A csók c. újromantikus drámájával és februárig m arad
nak a városban . Mintegy 50 színházi estén 40 színdarabot mutatnak be. 
Számunkra elképesztő teljesítmény. Mikor próbáltak ? Hol tárolták és 
mivel szállították 40 darab díszlet- és kellék-állományát ? 

A Nemere színházi tudósítój a  dícséri Csókát , művelt, j óízlésű igaz

gatónak , tehetséges színésznek találja,  a társulat tagj ait jóigyekezetűek
nek és j ómagaviseletűeknek. E tulajdonságuk miatt nagy pártolásban 
volt részük Sepsiszentgyörgyön. Külön felhívj a az olvasók figyelmét , 

Csóka, Völgyi, Tőkés Emilia, Szabóné színészi alakítására. A Lecouvreur 
Adrienne bemutatója után azonban megj egyzi, hogy a színészek szere
püket "nem tudják, a szót a sugó szájából lesik" .  Berc7ik Árpád a Sz ékely 
Földön c .  "műszékely" darabja ellen kikel a tudósító . Bereziknek fogalma 
sincs e vidék népéről, darabj a bárhol inkább elképzelhető lenne , mint a 
Székelyföldön, a székely dialektus pedig idétlenül elferdítve hangzik a 
színpadról , jobb, ha a színészek Háromszéken felhagynak a darab mű
sorratűzésével , mert csak visszatetszést keltenek vele a nézőkben. 

Bármilyen kétes értékű előadásokat produkáltak Csó-káék, vitatha
tatlan érdemük a sikeresebb népszínművek és az újromantikus dráma 
egyik legfrissebb termékének (A csók) népszerűsítése , valamint a Szent
ivánéji álom műsorra tűzése. 
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Alig vonul ki Csóka 1875 februárjában Szentgyörgyről, márciusban 
már Szathmáry Károly foglalja el a helyét . Ö is 20 különböző darabot 
mutat be egy hónap alatt ! A rovat szerkesztője Szathmáryt és Ujfalussi
nét dícséri, elismeréssel nyilatkozik a j ól pergő előadásokról, de hiányolja 
a díszleteket, egyes darabok színrehozatalánál felhánytorgatja a készü
letienséget 

Augusztusban Csóka új társulattal ismét Szentgyögyre készül. Hir
deti a Földszint és lebuj, Tévedések Pesten, Új Jeruzsálem, Háromszéki 
lányok c. darabokat. Készül bemenni Előpatakra és Tusnádfürdőre. Szent
gya>rgyön bemutatj a  az Egy nő vétke, meg a Süketnek kell lenni c. dara,
bokat, de a fürdőidény miatt a városban nincs érdeklődés előadásai iránt. 

Victor Hugo és Schiller 

1 8 76 januárjában Kézdivásárhelyről jövet Homokay László társulata 
vonul be a városba. A Viola c. népszínmühöz nincs elég szereplőj e,  felkér 
néhány műkedvelőt , segítsék ki . A "Nemere" krónikása alaposan meg
leckézteti az előadást " megsegítő " műkedvelő urakat , akik játszani nem 
tudtak , hányivetiségükkel a közönség semmibevevését árulták el, így 
megrontották a maguk és a társulat jóhírnevét . A Házasság gőzerővel c. 
sikamlós francia komédiával kapcsolatban megjegyzi : "a darab irodalmi 
szinvon alon nem áll, sem külső, sem belső értéke nincs . . .  elég ízléstelen 
és illemsértő " . A február 1 7-én bemutatott II. Rákóczi Ferenc fogságáról 
szólva a közönség részvétlenségét bírálj a : " . . .  gyenge életj ele egy ekkora 
városnak , hogy csak 9 frt .  bevétele volt" a társulatnak. 

Homokay műsorából figyelmet érdemel a Tudor Mária. Ezzel az elő
adással jutott el a szentgyörgyi közönséghez a nagy francia romantikus . 

Júliusban Csóka Sándor érkezik vegyes nyári műsorral, melyben 
túlteng az operett (Offenbach és Suppé).  A szórakoztató műfaj egynemű
ségét csak A kaméliás hölgy drámaisága és szentimentálizmusa töri meg, 
no meg a Faust, az ördög cimborája démonisága, de nem Goethe drámai 
költeményéről van szó, hanem egy operettesített változatról. Az utolsó 
előadást július 23-án tartják , aztán Tusnádfürdőre, Csíkszeredába men
nek, szeptemberre pedig Brassóba készülnek. 

Októberben Homokay visszatér j anuári sikerei színhelyére, de négy 
előadás után átmegy Kézdivásárhelyre,  mert az első estén csupán 2 férfi 
és 3 nő képezte a publikumot, s veszteségét a három következő előadás
sal sem tudta pótolni . 

Az 1 8 77-78-as években a sajtó nem jelez vendégj átékokat 
1 8 7 9-ben Nyéki János keresi fel Szentgyörgyöt sok népszínművel : 

Csepreghy, Tóth Ede, Szigligeti, Lukácsy legismertebb darabj aival. Mü
sorából érdemes kiemelni Schiller Haramiák c. romantikus drámáját, me
lyet népies címmel j átszottak : " Moor Károly , a haramiák fővezére".  Az 
újromantikus dráma új abb hajtása ,  Rákosi Jenő Aespusa is helyet kapott 
műsorukban . Színre került egy román tárgyu darab is, mely a hegyvidéki 
román népéletet mutatta be : Ilona, a havasi bolond Tóth Józseftől.  
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Prielle Kornélia vendégszereplése 

Sztupa Andor 1879-ben vendégszereplésre hívja Prielle Konéliát, a 
pesti Nemzeti tagját, aki 53 éves korára főként a francia színművek ve
zető női szerepkörében vált híressé. Szentgyörgyön fellépett Castelov A 
holt szív, Dumas Georges hercegnő, Sardou Az utolsó levél, Dumas Gau
tier Margit (A kaméliás hölgy) , Mureau Szövetségesek, Feuillet Sphynx 
c. darabj aiban. Távozása után Sztupa él a lehetőséggel, hogy a felcsigá
zott érdeklődést fenntartsa. Színre viszi a Makrancos hölgyet, ezzel meg7 
nyitja a szent.györgyi színpadot a Shakespeare-vígjátékoknak, noha a 
folytatására napj ainkig kellett várni. Sztupáé az érdem a francia polgári 
dráma Szentgyörgyre hozatala terén is. Előadj a Émile Augier Fourcham
bault családját, a francia siker-darabok közül is j ó  érzékkel és ízléssel 
a legjobbat, Scribe Egy pohár víz c. vígjátékát . 

Shakespeare-sorozat 

Sztupa Andor 1880-ra is visszamarad 20 előadásra, melyekben a ve
zérszólamot az operett, a francia vígjáték és a népszínmű viszi . 

1 8 8 1-ben is ugyancsak ő bérli a színpadot a városház dísztermében 
26 előadásra április-május havában. A meglehetősen vegyes műsorból 
három Shakespeare-mű vonja magára figyelmünket : két tragédia (Othel
lo, Lear király) és a legvonzóbb regényes színmű, a Szentivánéji álom. 

Különösebb visszhangot nem keltett velük, bizonyára nem volt a 
shakespeare-i művekhez méltó színészegyéniség a társulatában, de elő
készítette a talaj t arra, hogy majd hét év múlva, mikor E. Kovács Gyula 
fogja eljátszani Othellót, a közönség tombolva ünnepelje a főszereplőt. 

Megemlítjük még Sardou híres Rabagasának műsorra tűzését is. 
November-decemberben Várady Ferenc népszínmű-társulata érkezik 

Segesvárról, amely 1 0  előadást tart, abból 8-9 népszínmű volt. 

Moliere 

Várady Ferenc az újév ( 1 882) januárjában is Szentgyörgyön marad, 
s miután befej ezte a népszínmű-sorozatot, A fösvény meg A képzelt beteg 
c. vígjátékokkal felavatja Szentgyörgyön az első Moliere-előadásokat. 
Áprilisban Kézdivásárhelyről jövet még visszatér két előadás erejéig. 

1 8 8 2  júniusában Bényei István társulata játszik vagy 12 estén (Csiky 
Gergely : Cifra nyomorúság, Sardou : Váljunk el ! stb.), majd átadj a he
lyét Molnár Györgynek, aki két szórakoztató darab között Shakespeare
pódiummal kísérletezik : előadj a a III. Richárd I . ,  a Lear király III .  fel
vonását.  

Novemberben Nyéki János jelenik meg újból 10  előadásra, java rész
ben magyar szerzők darabj aival (Berczik Árpád, Csepreghy Ferenc, Csiky 
Gergely, Rákosi Jenő, Tóth Ede). Ekkor kerül sor Csiky Gergely Kaviár 
c. szatírájának bemutatására. 
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A rovatvezető éhenhalást emleget és újfent korholj a a részvétlen kö
zönséget, mely tartózkodott még az olyan jól sikerült szép előadástól is ,  
mint amilyen A tolone bemutatója  volt . 

A második mííkedvelő egyesület megalakulása (1881) 

Az 1865-ben feloszlott műkedvelő egyesület az évek folyamán több
ször újraszervezkedett, átalakult, tagjai kicserélődtek. Működését nem 
tudjuk nyomon követni , de sikeresebb előadásaikról a hirlapok beszámol
tak. Így például tudomásunk van arról, hogy 1 8 75-ben betanulták a Pa
csuli világismerete c. 3 felv. vígjátékot. November 21-én fényes sikerrel 
előadták A király házasodik c. vígjátékot. A cikkíró Szentgyörgy szeme
fényének nevezi az  egyletet, mely felolvasztotta a "közöny jégkérgét" . 
Decemberben közkívánatra még egyszer bemutatják egyik korábbi darab
jukat, a Párbaj sötétbent. 

1 8 76 novemberében színre kerül A betyár kendője, december 26-án 
pedig a Sheridan c. 4 felv. színmű. 

1877 .  j anuár 7-én a közönség a Liliomfinak tapsol és kéri A betyár 
kendője megismétlését. Márciusig még néhány egyfelvonásost is előad
nak : A miniszterelnök bálja, az Egy kis szívesség és a Miért nem háza
sodik meg a sógor ? cím űeket. 

A műkedvelőket nem elégítette ki az alkalomszerű összeverődés, te
vékenységüknek szervezett formát is kívántak adni . Ezért 1 8 8 1  szeptem
berében megalakították a Műkedvelők Egyesületét zene, dalárda és színi 
szakosztállyal. Az egyesület elnökévé Komároroy Andor tanfelügyelőt, 
alelnökévé Málik József polgári iskolai aligazgatót, titkárrá Dr. Szász 
István tanárt választották. Később az egyesület lendületes vezetője, fá
radhatatlan választmányi igazgatója Harmath Domokos j árásbírósági ír
nok lett, aki három éves működésükről 1 8 84-ben folytatásos cikkekben 
számolt be a Székely Nemzet hasábjain29• 

Harmatb szerint a zeneosztály 1 8 84-ben még fennáll, működésképes, 
de nem tevékeny. A dalosztály tanítói dalárdává alkult, majd később 
Dalkör néven önállósult . A színi szakosztály megmaradt annak, aminek 
szánták. Szabályokat alkottak, melyeket évekig nem tudtak alkalmazni. 
Tevékenységüket 1882 .  március 22-én kezdték, adóssággal. A Háromszéki 
Takarékpénztár Rt. adott kölcsönt ahhoz, hogy egy rend díszletet és kel-
lékeket csináltassanak . 

· 

1882-ben 8 előadást, 1883-ban Sztupa Andor társulatának vendég
játéka miatt csak 2 előadást tartottak, 3 éves működésük idején összesen 
14 előadást : l l  vígjátékot, l drámát, 3 színművet mutattak be, melyek 
közül hármat Berezik Árpád, kettő-kettőt Szigeti József és Váradi Antal, 
egyet-egyet Fáy András, Porzsolt Kálmán és Varga J. ,  négyet pedig ide
gen szerzők írtak. Egy-egy estének a bevétele 1 23 ,  1 14, 77, 193 forint volt 
(egy hektó búza ára ekkor 7 frt . ) .  Három év alatt 1464 frt. forgaimat 
csináltak, mely összegből 337 frt-ot a színpad felszerelésére, 405 frt-ot 
lótékony célra (az iparos olvasó egyet, a brassói Dalkör, a városi zenekar, 

1 8 3  



a hőegylet, a ínoldvai csángók, a Tűzoltó Egylet megsegítésére és a 
városi toronyóra-alap j�vara) fordítottak . A , harmadik esztendő �egeri 
vagyonuk állott egy színpdból, csinos díszletekből, 30 füzetnyi színmű
tárból, apró kellékekből és 38 krajcárnyi készpénzbőL 

Harmatb Domokos pontos kilriutatást közöl á bemutatott színdara
bok1·91 és az előadások időpontjáról : 

, • J .:1 . .  

1882. márc. 25 : A zarándokok, vígj . 3 felv. 
ápr . 1 0  : Falura kell menni, vígj . 3 felv. 
május 6 : A nyolcadik pont, vígj . l felv. 
május 30 : A tőr, vígj . 3 felv. 
jún. 12 : A rablógyilkos, vígj . l felv. 
nov. 4 : Közügyek, vígj . l felv. 
nov. 4 : Szllemdús hölgy, vígj .  l felv. 
dec . 1 7  : Falusiak, vígj . 3 felv. 
dec. 30 : Fertálymágnások, vígj . 4 felv. 

1 883 .  jan. 23 : Tea-estély felolvasással 
_márc. 17 : Véletlen, vígj . l felv. 

1884 .  jan.  5 : Rang és mód, színmű l felv. 
márc. 15 : Külföldiek, vígj .  l felv. 
márc. 15 : Párbaj, színmű l felv. 
ápr. l : Eredendő bűn, dráma 4 felv. 
május 3 : A Stomfai-család, színmű 3 felv. 

A szereplők között felsorolja következő neveket : Bartha Józsefné, 
Csutak Mariska ; Fehér Ilona, Fuchs Gizella, Harmatb Domokosné, Jaka
bas Róza, Málik Józsefné, Szász Istvánné, Révay Berta,  Zathureczky Jo
hanka, Bogdán Emil, Bogdán Ártur, Barabás Ferenc, Csulak Zsigmond 
és József, Csirrádi Lajos, Deák András, Fogolyán Lukács, István és And
rás stb . 

Harmatb Domokos a műkedvelői mozgalom céljáról szólva olyan ma
radandó megállapításokat tesz,  melyek ma is megállják a helyüket és 
tanulságosan mutatnak rá a műkedvelés meg a hivatásos színjátszás ösz
szefüggéseire, egészséges kapcsolataira : 

"Ismerek színtársulatot, mely megvetéssei és gyűlölettel beszél a 
műkedvelőkről, ismerek művészt, ki örömmel és dícsérettel szól róluk. 
Én úgyhiszem, hogy a színtársulat jobb fogadtatásban részesül ott , hol 
műkedvelők vannak, mint ahol nincsenek, és hibáztatom mind azon mű

kedvelő társaságot, mely a szintársulatban vetélytársat lát ; a műked
velők hivatása sokkal magasztosabb, hogy sem irigykedésre engedj ék ma
gukat ragadtatni . A műkedvelők hivatása egyszersmind a művészet pár:
tolása és ebben rejlik a színtársulatokat jól fogadni, pártolással támogat
ni ! Mert azt csak megengedi nekem bár mely műkedvelő, hogy a szín
művésztől mindig csak tanulni lehet, mig a színész mintául a műkedvelőt 
nem veheti ' ' .  
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E. Kovács Gyula . tJ.niieplése 1S83-ban 
. . 

A Bánk bán és a Hamlet Szentgyörgyön 

1 883 .  március 25-én Sztupa Andor Fogarasról Sepsiszentgyörgyi·e 
érkezik 25 lótól vontatott szekérkaravánj ávaL 

Első előadása a Vörös sapka c. népszínmü, melyről a Székely Nem
zet színikritikusa azt írj a, hogy "silány fércmű, unalmas lamentálások 
halmaza" . Következik Strauss Denevér c. operett je, melynek előadásán 
egy Pénzes nevű színész bántóan th-nek ejti a t hangot. Kevés számú 
közönség nézi végig Gabányi Árpád A jómadarak és Paílleron Ahol unat
kozmik c. darabjait. 

Aprilisban a Boccacio c. operett meg a Bukow c. haz afias irányú 
inÜ kerül színre. Ez utóbbi "a székely határőrség történetéből merítve " ,  

de még ez a bukovinai csángók hazatelepítéséről szóló hazafias "képlet' ' 
sem melegíti fel a szentgyörgyi jegcsap-közönséget. ("A hideg közöny 
nem válik becsületére a városnak" ) .  Következik Az erkölcsi halott, mely
ről így ír az újság : "A Zola-féle naturalisztikus irányt még lehet érteni : 
úgy akarja az életet feltűntetni, amint az a valóságban van, menten min
den poézistől" , de hiábavaló minden zolai naturalizmus, mert az előadás 
gyenge, nincs kidolgozva. 

Szrt:Uipa Andor 
.szí-ni,g,az,g at ó 

1 8 26-1893 

Eosedi Ko,vács Gyula 
/lrolozsvári színész 

1839-1899 
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Következik a Dunamao apo es fia c. elavult operett, ez is csak a 
bukást sietteti. Ekkor Sztupa Andor merész ötlettel segít a csőd előtt álló 
társulaton : vendég játékra hívja és szerződteti Kolozsvár legnagyobb drá
mai színészét, Ecsedi Kovács Gyulát. 

Mivel akkor még csak Brassóíg j árt a vonat, a Műkedvelők Egyesü
letének küldöttsége Sztupa Andorral együtt díszkocsin Földvárra utazik 
a jeles vendég fogadására . Felvirágozott kocsin, szalagos, bokrétás lovak
�al hozzák be a városba a nagy művészt, aki a következő színdarabokra 
szerződött : Háromszéki székely lányok, Hamlet, A betyár kendője, Di
dier, Egy nő vétke, Egy férj vétke, Bánk bán, Jakab urfi, Párisi adós, 
Toldi Miklós, Lowoodi két árva, Proletárok. 

A Székely Nemzet hasábjai egész áprilisban E. Kovács Gyulával fog

lalkoznak, a "Barbarossa" álnév mögé rejtőzött krónikás bámulj a fiata
talosságát, müveltségét és ama képességét, hogy "mindent át tud adni a 
közönségnek" .  

Április 1 9-én lép fel a Hamlet címszerepében, 23-án pedig a Bánk 
bánban Bánk szerepében. 

E két dátum emlékezetes marad a város művelődéstörténetében. 
Jutalomjátékul a Toldi Miklóst választj a. A szép időben vidékről is 

sokan bemennek az előadásra , szekerekkel . Mikor megjelenik a színen , 

szűnni nem akaró taps fogadj a, virágzápor hull a lábai elé, koszorú, hím
zett szalagokkal átkötött csokrok repülnek a színpadra. Az első felvonás 
végén a helybeli Műkedvelő Egyesült küldöttsége egy ezüst billikornot 
nyújt át neki, melyen ez a felirat ékeskedik : "E. Kovács Gyulának 
sepsi-szent-györgyi tisztelői , 1883 .  ápr. 28" .  

Még egy kellemes meglepetés várt a közönségre : a felvonások szü
neteiben Nagy Jakab gelencei származású, ekkor már európai hírű t ilin
kóművész gyönyörködtette a hallgatóságot. 

Az utolsó vendégjáték után a városi nagyvendéglőben búcsúlakomát 
rendeztek Kovács Gyula tiszteletére , melyről üdvözlő táviratot küldtek 
a művész szüleinek. 

Kovács Gyula május 3-án hagyta el a várost egyik tisztelője kocsi
ján. A Székely Nemzet május 8-i számában közölte a nagy művész levelé t 
a szentgyörgyi közönséghez : "Gondolatom visszajár mulatni Sepsi-Szent
györgy lelkes fiai és hölgyei közé, soká, soká, tán örökre kedves mulató 
helye lesz lelkemnek". Az utáhangok még napok multán is fellelhetők 
a lapban. Egy színházlátogató feljegyzései szerint E. Kovács Gyulát  9 
estén 1 1 9-szer hívta ki a közönség, mégpedig a Hamletben 24-szer, a 
Bánk bánban 1 7  -szer, a Toldiban 1 5-ször stb. 

Még egy év múlva, 1884  januárjában is visszaemlékeznek Kovács 
Gyulára s közlik Jakab Ödön alkalmi ódáját : 
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Mikor reád borult az  a fényes álom : 
Mcgkezdéd a pályát egy pár deszkaszálon ; 
S hej ,  azóta hányszor hozta úgy a szerep, 
Hogy meghaltál és a sírba temettenek ! 



S lám a halálpróbát addig-addig tetted : 
Belé edzéd magad, mitől más retteg, 
Mint az alpesi nép, mely ha mérget vesz bé : 
A gonosz méregtől lesz még erősebbé . 

Elveszt ám a halál másokat egészen, 
De fölötted már csak félgyőzelme lészen. 
Takarhat rád majdan akármennyi földet, 
Mégis marad itt fenn valami belőled . . .  

Sztupáék Kovács Gyula távozása után még bemutatják : A kéjuta
zás, Kismenyecske és Hófehérke c. darabokat, aztán május 8-án helyre
billent egyensúllyal átmennek Brassóban, hogy augusztusban Előpatakon 
ismét nagy deficittel játsszanak. 

Sztupa társulata vitte be Szentgyörgyre ( 1883-ban) először a Bánk 
bánt, a Hamletet és a zolai naturalista irányzatot. 

Allandó színház építésének gondolata (1884) 

A Műkedvelő Egyesület 1 884-ben is lendületesen folytatta tevékeny
ségét, sőt sorozatos és bérleti előadásokat hirdetett (I. rendű helyár 80 
kraj cár, állóhely 40 kraj cár ; l kg marhahús ára ekkor 40  krajcár). 

Harmath Domokos, az egyesület választmányának igazgatója a Szé
kely Nemzet május 25-i számába cikket közöl "A mi még hiányzik Há
romszéken" címmel, melyben felveti az állandó színház építésének ötle
tét. Többek között ezeket írja  : "Egy jólszervezett közművelődési egye
sület oly célokat képes előmozdítani , melyeket más körűlmények között 
kivihetetlennek tartok. Ezen célok közül az egyik a toronyóra létesítése, 
mely még bevégezetlen . . .  Ezen cél mögött áll még egy nagyobb, egy ma
gasztosabb cél, melynek eszméjét Sepsi-szent-györgy városnak minden 
kigondolható jólétéért és előhaladásáért mindig lelkesedő férfia, id. Cs.B. 
(Császár Bálint) polgármester úr pendítette meg. Ez a cél az állandó szín
ház építése. S .-Szentgyörgy város díszes középületeinek száma nemcsak 
szaporadnék eggyel, hanem ezen eszme megvalósítása alapját vetné meg 
a közművelődés állandó fejlesztésének. Állandó pártfogását biztosítaná 
a színművészetnek, mire nemcsak e város polgársága, hanem Háromszék
megye általában büszke lehetne . Állandó színház Sepsi-Szentgyörgyön ? 
kérdezhetné sok kétkedő, De hogyan ? miből ? Erre valóban sokan nehe
zen adhatnak feleletet, de én egyszerűen csak azt felelem rá : hazafi
ságból, lelkesedésből ! S hogy merész gondolatom nem kivihetetlen, ime 
itt a terv . . .  " A továbbiakban Harmatb kifejti, hogy mintegy 5000 fo
rintra lenne szükség a színház felépítéséhez, ha telket a város adna. A 
színház tulaj donj oga lenne a városé, de a birtoklás és haszonvételi jog a 
Műkedvelő Egyesületé. Az építési költség nagyobb részét "színházépítési 
részvények" kibocsájtásával, kisebbik részét társadalmi gyűjtésből, köz
adakozásból és alapítványok létesítéséből lehetne megvalósítani . . . 
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Harmath jóhiszemű, kissé romantikus elképzelésére nem kél vissz
hang az új ságban. Ezért j úliusban még egyszer szóbahozza a műkedvelő 
egyesület ügyét és folytatásokban közli az alapszabály tervezetét, de 
törekvése részvétlenségbe fullad , az állandó színház építésértek gondo
lata majd csak tizenkét év múlva mcrül fel újra, reálisabb formában . 

Mindez semmit sem von le Harmath Domokos tenniakarásának, kez
deményező lendületének értékébőL 

Az ember tragédiája 

1884 augusztu sában és szeptemberében Polgár Károly társulata ját
szik Szentgyörgyön. Ö viszi be a városba Az ember tragédiáját (szept. 
1 7 . ) .  A Sz.N. krónikása így kommentálja az előadást : , " . .  az Ember tragé

diájával vidéken még közepes sikert sem lehet elérni . . . Az a nehézség, 

mellyel egy ilyen d arab színr ehozatala alkalmával meg kell küzdeni . . .  

alig áll arányban a bevétellel . . .  mert nincs színpad vidéken, mely a szük
séges felszerelésekkel bírna . . .  " 

.. Tft Ul ifi "' A; . lll� ll .t l ll.· JI' 

tft� tdtt.irtfk, 1 SS4. szept�mber l l ·én . 

.a v á .r ·o s  h A z d i s  z h•  r nl i> iHql . 

Az ember tragédiája. 
Drámi . költem(\ny. Jrt:a. Madácll fmre. Sz.in r() alkalmazt:lo 

Pal.llay 1:-:de. Z�n�jét 8Z{1l'Zetto Erkel Gyufa. 
Helyirak : ké.rfízék 80 kr, zártszék 00 kr, f'Oldszlar 4U kr . .  · gyermek-1 ditk· éa katonajegy 25 kr, karzati etánwzott 

hely 30 kr, karzat 20 k:r. 

Egyikorú "eWzetes" a helybeli újságban 

Ha művészi és műszaki szempontból eredménytelen is volt a drámai 
költemény bemutatása, a művelődéstörténet számára figyelmet érdemel 
az előadás ténye és dátuma. 

1 8 8  



Ro�á� tárgyú színdaptb 

A következő évben, 1885 .  máj us 10-én ismét Polgár Károly társula
tát látj a  vendégü! a város.  

Polgárék műsorából, melyben már Jókai ,Sardou, Schiller is helyet 
kapott Tóth Ede, Lukácsy Sándor meg Csiky Gergely mellett, külö
nösen érdekes egy román tárgyú színdarab, a Szép Iliána, melyet a ko
lozsvári egyetem román irodalomtörténeti tanszékének vezetőtanára, 
Moldován Gergely írt a román "népéletet bemutatva, amint az a ma
gyarral érintkezik ,azt úgy raj zolja,  mely a két nép közti barátságos vi
szony emelésére szolgál". Örvendetes feljegyeznünk ezt az újsághírt, mely 
mai törekvéseink · régi hagyományaira mutat vissza . 

1 8 86 júliusában B. Pol�ár Gyula társulata mutatkozik be Sepsiszent-
györgyön. 

· 

A színházi rovat krónikása csípős meg jegyzéseket fűz a Rip előadá
sához : "Nem kifogásoljuk a színlapon vastag betűkkel ékeskedő bengá
liai tüzek, holdfény, szellemvilágítások , villamos gyufák s több ilyen 
mesterségek előleges megjelenését ,  csupán arra kérjük Polgár urat, ha 
már a reklámcsinálás kedvéért a jó ízlés ellenére okvetlenül ki kell írni 
a színlapra ezeket a falusias szörnyűségeket : hát legalábbb csináitassa 
is meg. Mert amit eddigelé mutogatott, az nagyon hasonlatos a Paprika 
Jancsi-féle spektákulumokhoz. A darab különben nyekergett, mint a ke
netlen szekér . . . " 

B.  Polgár Gyula szeptemberben Kovásznára teszi át működése szín
helyét , de elmulatj a a tagok gázsiját s a társulat egy kis töredéke vissza
tér Szentgyörgyre. A Műkedvelők Egyesülete a Polgártól elszakadt színé
szek felsegélyezésére ingyen átengedi az egyesület színpadát, díszleteit 
és szereplőkkd is kiegészíti a csonka társulatot, mely azután előadja Az 
igazgatótanács megbukott és az Új emberek c. színdarabokat . Az ilyen
formán begyült pénzből fejenként 94 forintot tudtak juttatni útiköltségre 
a szerződés nélkül maradt színészeknek . 

1 8 8 7  szeptemberében új színtársulattal ismerkedik meg Szentgyörgy 
lakossága : Gerőffy Andor operett- és népszínműtársulata mutatkozik be. 

Az új ság különösképpen dícséri Nikó Lina játékát, elismeréssel szál 
Gerőffyről, Mátrairól és Sz. Némethnéről, valamint Krémer Jenő komi
kusról. Az Ördög naplójáról írt pársoros bes zámolójában nem rej ti véka 
alá a véleményét : "Szombaton este például a súgó beszélt helyettük s 
valószínüleg el is játszotta a darabot ott a lyukban , sokkal nagyobb si
kerrel, mint a színészek a színpadon" . 

1 8 8 8  áprilisában ismét Gerőffy megy be Szentgyörgyre : A szökött 
asszony, Bolondok grófja, Mikádó, Toborzó, Cigánybáró, A kis szórako
zott, Három pár cipő, Vasember, Varázsital c. operettekkel, vígjátékokkal 
meg a Görgei c. "képtelen sületlenséggel" (?) .  

Június 24-től új abb társulat, az évek óta Csíkszeredában vendéges
kedő Völgyi O. József truppj a szerencsélteti a várost . 

Völgyi szcrződteti a neves pesti népszínműénekest, Egri Kálmánt 
és a következő darabokat mutatják be Szentgyörgyön : Aranyhalak, Par-
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lagi Jancsi, A jó Fülöp, Piros bugyeláris, Egy katona története, Zsidó 
honvéd, Borka és Bicska, Rendkívüli előadás, Tündérlak Magyarországon. 

Völgyi átmegy Kovásznára, októberben ismét készül Szentgyörgyre, 
de a nagytermet egy táncmester bérli , emiatt csak novemberben sikerül 
bemutatni a teljes müsorát . 

E. Kovács Gyula az Othellóban 

Völgyi decemberre meghívja Szentgyörgyre E. Kovács Gyulát .  
Az  ötévvel korábban oly melegen ünnepelt kolozsvári tragikus szí

nész készséggel kelt útra, hogy kedvelt városában hat estén újból fellép
j en. Mikor első este a Vasgyárosban megjelent a színpadon, ismét perce
kig tartó taps, éljenzés fogadta. Másnap az Othellóban remekelt, majd 
két francia vígjátékban, a Párisban meg az Ifj. Fromont és id. Risler-ben. 

Következett Csepreghy Saul királya és végül Szigligeti Nadányi Györgyje. 

A búcsúelőadást búcsúlakoma követte a Blaskó-féle vendéglőben. 
Koszorúkka!, csokrokkal lepték meg a müvészt, Harmatb Domokos , a 
Műkedvelők Egyesületének igazgatój a egy csinos gyűrűt adott át Kovács 
Gyulának az egylet ajándékaként. 

A vendégművész távozása után Völgyiék bemutatják a Deborahot, 
majd átmennek Székelyudvarhelyre.  

Miklóssy Gyula társulata Szentgyörgyön 

A kisebb jelentőségű vidéki színtársulatok után 1 8 8 9  júniusában egy 
nagynevű színigazgató, Miklóssy Gyula keresi fel Szentgyörgyöt, ahol eg� 
hónap leforgása alatt (jún. 5-től júl. 3-ig) 27 előadást rendez .  

A színházi rovat vezetője  lelkendezve jegyzi meg Miklóssy társula
táról a Suhanc előadása után : "Ez volt a legjobb előadás, amit itt valaha 
láttunk",  a Mikádó után : "ilyen társulat nem fordulta meg még magát 
nálunk . . .  " , "müigényeinknek megfelelő előadást produkál" .  Az arckép 
c. darabbal helyi szerzőt, Bánffy Farkast avatta szinpadi íróvá a társulat. 

Miklóssyék távozása után Szakáll Antal recitátor lépett fel j úlius 
1 3-án önálló szavaló estjén. Arany- és Heine-verseket, francia monológo
kat adott elő, Schiller Haramiákjából és Shakespeare III .  Richárdjából 
recitált a nagyjelenetekbőL 

"Szánalom és bosszankodás . . .  " 

1890-ben február 22-én Zoltán Gyula társulata kezdi meg 25 taggal 
az előadásait. A Szerelern harca meg a Rang és mód bemutatása után a 
Székely Nemzet így kommentálj a Zoltánék teljesítményét : "A legprimi
tivebb igényekkel bíró közönség igényeit is alig képes kielégíteni . . . A 
mi műízléssel bíró közönségünk az eddig megtartott három előadás alatt 
élvezet helyett a szánalom s bosszankodás érzetével hagyta el a színhá-
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zat . . .  Műízlés , becsvágy, tanulmány, alakítási képesség, magasabb értelmi 
felfogás - hivatásuknak e belső kellékei - olyan kevés mértékben van
nak meg e tagoknál, hogy . . .  stb. stb." (b;i.) 

A Hitves előadása után : "S itt, kiknek nem áll módunkban egy-egy 
budapesti Nemzeti Színház korrekt előadásaiban gyönyörködhetni, leg
alább a középszerűséget megközelítő előadásokhoz igényt formálhatunk, 
Mert bizonyos fokig fejlett ízléssel bír a vidék is . . .  " 

Zoltán Gyuláék távozása után 1890 .  május 3-án a Völgyi társulatából 
már ismert Egri Kálmán vonul be Szalnakról jövet. Műsorából figyelmet 
érdemel az első Ibsen-előadás, a Nóra, melyről részletes beszámolót ol
vashatunk a Sz.N. hasábjain N. Bodroghy Lina, Aitner Ilka, László Gyula 
és Balázsi Sándor játékának értékeléséveL 

Május 25-én Egri társulata elhagyja a várost, július 28-án viszont 
B. Polgár Gyula jelenik meg újból, ezúttal egyedül, mint imitátor és re
citátor, s egy előadás után tovább utazik. 

Egriék Előpatakra utaznak, de augusztus 1 7-e táján egy-két előadásra 
"beugranak" Szen tgyörgyre. 

újabb színdarab Gábor Aronról 

Az 189 1 .  esztendő színházi szempontból rendkívül mozgalmas és 
tartalmas volt Szentgyörgyön. Március 5-én Egri Kálmán társulata a 
hírneves spanyol író, Echegeray A nagy Galeotto c. drámájával megkezdi 

. előadásait. Egri törekvése az volt, hogy az operett- és népszínmű-tenger
ben megteremtse a dráma szigeteit is. Echegeray mellett elhozta Szent
györgyre Lope de Vegát is (Király és pór), bevezette a polgári dráma 
legjelentősebb képviselőjét, Émile Augier-t (Fourchambault család), szín
re vitte a naturalista Sudermann egyik szacialista irányzatú drámáját 
(A becsület), melyet az első munkás tárgyú színi előadásnak tekinthetünk 
Szentgyörgyön . 

Egri bejelenti Sophokles Elektráját is, de nincs tudomásunk arról, 
hogy valóban előadta volna. 

A társulat tollforgató tagja,  Deréki Antal, szentgyörgyi tartózkodá
suk idején pár hét alatt összecsap egy 6 képből álló színdarabot Három
szék hőséről, Gábor Áronról, melynek cselekménye nincs, csak j elene
tei . Jellemei sincsenek, csak szereplői . A darab mégis látványosan ele
veníti fel az önvédelmi harc korát, Berecket, a kökösi csatateret, a híres 
ágyút és Jusztina költői alakját. Deréki igen rokonszenvesen állít be a 
darabba egy román néptribunt is .  Kár, hogy kéziratának nyomaveszett, 
bár az újsághírek szerint Kézdivásárhelyt is előadták, sőt a Budai Szin
kör meg a kolozsvári színház is elkérte a darabot.  
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Egriék Kézd �v�sárhe�yre utaz:nélk Szen,tgyörgyről, �hol július végén 
résztvesznek Miklóssy Gyu�a temet�sén. · · · ' ' ' · · 

Október 3-ától újabb társqlat, a Kovács Jenőé érkezik a városba. 
A tót leány c. darabra az igazg.�tó m�ghívjá Krecsányi Katalint . Távozá'
suk után az őszi-téÜ idényre az ' Egri-D�réJd-fél� társulat költözik Szent-

� . ' l 

Dcrc'ki Antal 
színész. >Színműíró 

1849-1931 

györgyre. Újból hirdetik az Elektrát, dc a hirlapban nincs nyoma a meg
tartásának, vis zont 1 7  bemutatóról olvashatunk krónikát. Az egyik daraq, 

A valeni nász szereposztásából kétségtelenül megállapítható , hogy újabh 
román tárgyú színműről van szó. 

· 

Ivánfi Jenő vendégszereplése 

Egriélc két előadásra meghívják a kolozsvári színház ünnepelt hősét, 
Ivánfi Jenőt, aki Szentgyörgyön Ibsen Kísértetekjében és Sudermann 
A becsület c. drámáj ában lép fel megérdemelt sikerrel . 

Az 1 8 9 1 .  esztendő színházi mérlege meglepő : több mint 60  színmű
vet ismert meg a közönség, háromszor j árt bent társulat a városban, 
Echegeray, Sudermann, Ibsen, Lope de Vega, Augier szavai keltek életre 
a színpadon, a szentgyörgyi közönség pedig ízelítőt kapott a polgári rea
lizmus, a naturalizmus és a modern lélektani dráma j obb alkotásaiból . · 
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Feleki Miklós Szentgyörgyön 

1 8 92 máj usában Deréki Antal hirdet előadásokat, mégpedig a nagy 
székely színész,  galambfalvi Feleki Miklós vendégszerepléséveL A buda
pesti Nemzeti Színház tiszteletbeli tagj a, a 74 éves művész május 23-án 
lép fel először Sepsiszentgyörgy közönsége előtt a Sir Patrick c. drámá
ban. Ezt követi a Lelenc, az Idegen nő és a Felolvasónő. A pályájától 
búcsúzó nagy művészt tüntető ovációkkal fogadta a közönség , elragadta
tással tapsoltak neki és vége hossza nem volt a függöny elé hívásolmak. 
Négy estén aj ándékozta meg a város közönségét művészetével. A május 
25-i búcsúfellépés után a Blaskó-féle nagyvendéglőben ünnepi lakomán 
köszöntötték fel s babérkoszorút nyújtottak át neki . Másnap Feleki Kézdi
vásárhelyre utazott. 

Derékiék még maradnak, bemutatják a Madarász c.  operettet. MájUs 
3 1 -én Szakáll Antal Shakespeare-recitátor lép fel egy este. A júniusi nagy 
hőség miatt a közönség nem szívesen megy be a színházba. Az újságban 
felvetik egy nyári színkör létesítésének szükségét. 

Az első kabaré-előadások 

Június 1 6 -án a Dombay-házaspár mutatj a be inűvészetét. Dombay 
Mihály ( 1 8 5 5-1 927)  feleségével,Fekete Rotával ( 1 8 5 8-1928)  az első ka
baré-színés zek:nek tekinthetők. Ketten-hárman, két-háromszereplős, egy
felvonásos darabokkal, jelenetekkel j árták az országot évek hosszú sonin. 
Szentgyörgyön a Nőudvarlás, Egy boldogtalan asszony és az Egérke c. je
lenetekkel szerepeitek 

Június 29-én ismét Polgár Gyula hirdetett magánelőadóestet. 
Októberben a színi pályától búcsúzó Egri Kálmán társulata érkezik 

ismét Szentgyörgyre, 9-én a Bánk bánnal kezdi a sorozatot. de csakhamar 
kassza-darabokat vesz elő . A fércművekre célozva a lap tudósítója meg
jegyzi : " . . .  szerzőiket megírásuknál a picula csengése inspirálta" . 

Egri Kálmán 3 0  éves színészi pályafutásának betetőzéseképpen nyu
galomba vonulás előtt fellép még a Sárga csikóban, melyet ő tett népsze
rűvé az országban és az Egy katona történetében. Munkásságának elisme
réseképpen az erdélyi színészet 1 0 0  éves j ubileuma alkalmából meghívást 
kap a kolozsvári ünnepségekre. A társulat november 1 8 -án búcsúzik a 
várostól, s ezzel a 1 8 92 .  esztendő színházi története is lezárul. 

Csóka harmadszor 

1 8 9 3  .máj us elsején Csóka Sándor harmad ízben kezdi meg előadásait 
Szentgyörgyön. Offenbach, Strauss és Hervé operettj ei után színre viszi 
a Romeo és Júliát meg Az ember tragédiáját. 

1 8 94-ben, március 8-án Szentgyörgyön ekkor még ismeretlen társu
lat, a Kárpáthy Györgyé kezdi meg vendégj átékát. A válás után c. francia 
bohózattal nyitj ák az idényt. A hirlap kritikusa elismerően ír Kárpáthyék 
jó ízléséről, szerénységéről, az öles színlapok és vásári reklámok mellőzé-
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sérül. A lengyel zsidóf A veres sapka, A tiszteles úr keserveif meg a Nagy..., 
apó bemutatása után Kárpáthy előadásairól nem írnak az újságok, Kos
suth Lajos halála, az országos gyász véget vetett szentgyörgyi szereplé
süknek. 

1 8 9 4  május 26-:in megint ismeretlen igazgató, Monori Sándor küld 
előleges jelentést KézdivásárhelyrőL Mire j úniusban Szentgyörgyre érke-

Osók!a J.óz;sef 
sz�ni:gJaZiga.tó 

1 8 4 1---11905 

Feliekfi 1Miklós 
ISzdintéS:ZJ 

11.818-1902 

zik, a fürdőidény kezdetét veszi, emiatt gyenge érdeklődés mellett tartja 
meg a Lemondásf Az asszony verve jóf Az állatszeledítőnő, Kis molnárné, 
Rafael, Gazdag szegényekf Kondorosi szép csaplárné, A búbos pacsirta. 
Apja lánya c .  darabokat . 

Műsorából említést érdemel Wildenbruth munkástárgyú naturalista 
színműve , A búbos pacsirta, mely Sudermann A becsület c .  drámáj ának 
hatását éreztette. 

Fáy Szeréna m.v. 

1 89 5 .  j anuár 2 3-án Hajdú István Brassóból jövet 25 előadást tart 
Szentgyörgyön . Két hónapos vendégj átékából figyelemre méltó az Arany
ember, a harmadik román tárgyú darab (A pópa), a Lumpáci Vagabund, 
Szókimondó aszonyság, egy új abb Sudermann-darab (Otthon) és a Romeo 
és Júlia színrevitele. Júlia szerepére Hajdú lehívj a a pesti Nemzetiből 
Fáy Szerénát, aki előadás után nyomban visszautazik munkahelyére . 
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A kolozsvári N. Sz. Sepsiszentgyörgyön 

Ditrói Mór vezetésével a kolozsvári Nemzeti Színház 1 8 95.  július 
l l -én megkezdi szentgyörgyi vendégjátékát E.  Kovács Gyula ,  Hegedüs 
Gyula, Vendrey Ferenc, Beregi Oszkár, Hunyadi Margit felléptéveL Szín
re kerül Echegeray Bernando Montilla, Gerolamo Rovetta A becstelenek 
c. drámája és két vidámság, A papa felesége c. francia és a Charley nénje 
c. angol bohózat . E. Kovács Gyula harmadik szentgyörgyi vendégszerep
lését a város közönsége lankadatlan érdeklődéssel, szeretettel és ragasz
kodással fogadta. 

Augusztus végén minden előleges jelentés nélkül Füredi Károly 
társulata jelenik meg Szentgyörgyön, mely a kellő hírverés hiánya meg 
a fürdőidény miatt három előadás (A citerás, Szókimondó asszonyság, 
Bányamester) után visszamegy Kovásznára. A Szókimondó asszonyság
ban nagy sikerrel épett fel Laczkó Aranka, az erdélyi társulatok közked
velt szinésznőj e .  

Határozat egy állandó színpad építésére 

1 896.  máj us 16-án Bokodi Antal elismerten színvonalas társulata 
érkezik Szentgyörgyre, ugyancsak Brassóból jövet. Műsora : Virágcsata, 
A cigány, Otthon, Falu rossza, Suhanc, Mi történt az éjjel ? Rika vagy a 
szép cigánylány, Goldstein Számi, Holtomiglan, Rip van Winkle, A mél
tóságos csizmadia, Primadonna, Három Kázmér, A vasgyáros, Válás után, 
Honthy háza, II. Rákóczi Ferenc fogsága, Pap és rektor, A párisi rongy
szedő. Ez utóbbi darabban lép fel a 40 éve játszó Bokodi Antal és arat 
visszhangzó sikert. A színházi krónikás rajta kívül Németh Gizellát dí
cséri . 

Bokodi Szentgyörgyről Kézdivásárhelyre megy, hol megüli � O  éves 
színészi jubileumát, majd  Kovásznára teszi át működése székhelyét 

Bokodiék távozása után szeptember 20-án ünnepelte a város Reme
nyik Kálmán székely származású tilinkóművész 25 .  jubj leumát. 

1 896.  november 1 9-én rendkívüli képviselőtestületi közgyűlést hirde
tett a város előljárósága, melyen a város kiváló fejlesztője, Ifj. Gödri 
Ferenc polgármester az alábbi előterj esztést tette : " . . .  a váro>i díszterem 
annyira elkopott és rongált állapotban van, miszerint helyreállítása a 
város tisztessége érdekében is már elodázhatatlanul szükséges . De miután 
a nagyterem újrafestése vagy kárpitozása esetén is a gyakran felállított 
mozgó színpad miatt rövid időn újra csak a jelen rongált állapotba ke
rülne vissza, s így a ráfordított javítási költség csakhamar kárbaveszne , 
j avasolja, hogy a nagyterem hátsó (udvarfelőli) falának kibontásával egy 
állandó színpad építtessék a teremhez, mi által az nemcsak megbővülne 
s kényelmesebbé válna, hanem - nem kellvén többé mindegyre be és 
kihurcolni az ideiglenes színpadot - az új díszítés és j avítás is állandó 
maradna s a teremdíjak is magasabb összegben lévén megállapíthatók, a 
jövedelem is tetemesen növekednék. Nemcsak hasznos befektetés lenne 
ez, hanem valóságos kulturális befektetés is .  
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Szükséges lesz ezen kívül a díszterem tapétázása mellett, parketíro
zása, újrabebútorozása a hozzátartozó bejáró folyosó és mellékterem ajtói, 
ablakai , padlój a, falai stb. kij avítása is" . 

"A képviselő testület egyhangúlag elfogadj a és megbízza a tanácsot, 
hogy mielőbb részletes szakértői munka és költségtervet terjesszen a köz
gyülés elé" 30• 

Harmath Domokos ötlete egy évtized múltán így vetődött fel újból, 
ezúttal a város vezetősége részéről, a milléniumi felbuzdulás hatásakép
pen, hogy valósággá majd csak a századfordulón váljék .  

A műkedvelőkről 

Az 1 884 .  esztendőnél száltunk utoljára a műkedvelők egyesületéről, 
mely éppen úgy, mint minden műkedvelő egylet, folytonos újraszervezés
sel tudta magát csak fenntartani . 1 8 8 5-86-ban szóba kerül az EMKÉ-be 
való beolvadás, de az egylet közgyűlésén a tagok nagy többsége az ön
állóság mellett szavaz. 1 8 8 6 .  január 1 7  -én elfogadják a Harma th Domo
kostól előterj esztett alapszabálytervezetet, melyet 1 8 él 7 .  január 29-én a 
belügyminiszter is j óváhagy.  Ezekben az években 1 00-nál több aktív és 
pártoló tag j a  van az egyesületnek, 1 8 8 7 .  okt. 1 8 -án, legalábbis a kimuta
tásból ez tűnik ki : 7 alapító, 3 7  rendes, 58  nártoló tag .  Harmath Domo
kos igazgató,  akit j árásbírósági írnokból telekkönyvvezetövé léptettek elő 
időközben, elfoglaltságára való hivatkozással nyolc évi munka után 1 889 .  
szeptember 8-án lemond tisztségéről, december l -én új abb összefoglaló 
beszámolót tesz közzé, melyből megtucljuk, hogy a Műkedvelők Egyesü
lete megalakulásától ( 1 8 8 1 )  32 színi előadást tartott,  évenként tehát 5-5 
bemutatóval és összesen több mint 1 0 0  szereplő közreműködésével . Fel
sorolásából közöljük az 1 8 84 után bemutatott darabokat : Nézd meg az 
anyját, vedd el a lányát, Egy clalárünnepély, Egyetlen leány, A mama, 
A vén bakancsos és fia, a huszár, Bozóti l\1árta, Az igazgató megugrott, 
Az új emberek ( 1 8 8 6) ,  A végrehajtó, Felhő Klári, A protekció, Szép ju
hász, Első szerelem ( 1 8 8 7 ) ,  Cox és Box, Angolosan, Bálkirályné, Házasság 
politikája, Természet és műveltség ( 1 8 8 8 ) .  

1890-ben a műkedvelők 6 8 1  forintot adományoznak a múzeumépítés 
alapjára. A kilencvenes években bomlásnak indul a Harmath-féle egye
sület s alkalomszerűen, esetről-esetre szerveződik újra valamilyen jóté
konycélú előadás alkalmából. Így adják elő 189 3-ban a Turi Borcsát, 1 894 
februárjában Lukácsy Sándor Kósza Jutka c .  népszínművét viszik színre, 
1 8 95 áprilisában az iparos ifj ak A toloncot, A vén bakancsost mutatj ák be. 

Ugyanabban az évben a régi műkedvelők újra összefognak, júniusban 
. Csiky Gergely Cecil házasságát, novemberben Csepreghy Piros bugyelá

risát, 1 896-ban pedig Bokor József Télen c. népszínművét játsszák el .  
Ezzel a sepsiszentgyörgyi műkedvelő színjátszás 19 .  századi króni

kája le is zárul.  
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A SZÉKELYFÖLD ÁLLANDÓ SZÍNHÁZTERMÉNEK FELAVAT ÁSA 
SEPSISZENTGYÖRGYÖN A SZÁZADFORDULÓN 

Újházi Ede meghívása 

Bodoki Antal, a brassói színház bérlőj e 1 89 7  márciusában átmegy 
Szentgyörgyre . újdonságokkal örvendezteti meg a közönséget : Durand és 

Durand, Tündérhaj, Odette, A kis alamuszi. 

Meghirdette A képzelt beteget is, hiszen híres Molere-szinész volt a 
mag a  idejében , de az előadás megtartásának nincs nyoma. Március 18-án 
mutatta be a pályadíjnyertes, népszerű népszínművet, Géczy István Gyí
mesi vadvirágját Géczyt, mint színészt már j ólismerte a szentgyörgyi kö
zönség, nem egy társulattal j árt a városban s arról volt nevezetes, hogy 
valószerűtlenül vékony, pipaszár lábaival mulattatta a karzatot. 

Júliusban Bokodi ismét visszamegy Szentgyörgyre, újból műsorra tűzi 
a Gyimesi vadvirágot, továbbá a Trilbyt. 

Augusztusban, a holtidény ellen küzdve meghívj a  Újházi Edét, a bu
dapesti Nemzeti Színház nagy tiszteletben álló, kiváló müvészét. Az 53 éves 
színész még erej e és tehetsége teljében alakítj a Szentgyörgyön Suder
mann Otthonának főszerepét .  Újházi, fellépte után, visszautazik színhá
zához. 

Bokodi a Léthe vize, A két Kohn meg a Né,gy évszak bemutatása után 
elhagyj a  a várost. 

Szep-tember 4-én Deák Péter kezdi meg előadásait, műsorában új don
ság a Kék asszony, Gyerekasszony, Három l{ázmér, Diplmna. 

Nyári színkör Szentgyörgyön 

1 8 9 8 .  maJ U S  9-én meglepő közlemény j elenik meg a helyi lapban : 
Júsz�!i JVc.�·i Scpsi szentgyörgyre készül. Szavalóestj e azonban elmarad a 
zongoramüvész partner megbetegedése miatt, így aztán majd csak augusz
tusban kerül sor a háromszéki utazásra, amikor Kovásznán tölt néhány 
hetet anélkül, hogy fcllépne a közönség előtt. 

Július elej én Fekete Miksa vonul be Szentgyörgyre . Az élelmes direk
tor kifog a k&nikulán, a Nagy József-féle kerthelyiségben színpadot állít 
fel, ülőhelyekről gondoskodik s ezzel megnyitja Sepsiszentgyörgy első nyári 
színkörét. 

Közben július 14-én R. Kovács Laura szavalómüvész mutatkozik be, 
maj d Feketéék j átszanak tovább. Új Echegeray-darab (A folt, amely tisztít) 

és új népszínmű (Géczy : Az ördög mátkája) kerül bemutatásra a "szín
körben" .  
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Az állandó színpad építése megkezdődik 

Két évvel Gödri polgármester j avaslata után a városi előljáróság meg
találj a a módját a városház díszterme renoválásához és az új színpad épí
téséhez szükséges pénzalap előteremtésére. 1896  júliusában a város elad 
egy 1 3 1 . 1 3 1  frt. érő erdőt, melynek az árából többek között fedezi a 30.000 
forintos �pítkezés költségeit3 1 • 

Bay István városi mérnök és Kovács Sándor építész kapnak megbí
zást a nagyszabású átalakító munkálatok véghezvitelére, melynek október 
20-ig be kellene fej eződnie . Négy hónap azonban nem bizonyult elegen
dőnek a nagymér2tű munka elvégzésére, megtoldották még két hónappal, 
így 18 99 j anuárjában ünnepélyes keretek között átadhatták a közhaszná
latnak 

Az állandó színpad felavatása (1899) 

Az átalakítás előtt a ki- és behordandó színpaddal meg a padlásról 
le- és felhurcolt díszletekkel minduntalan leverték a falat, rongálták az 
aj tókat , megkarcolták a díszítéseket 

Az alkalomszerűen felállított színpad elfoglalta a terem egyharmadát, 
így csökkent a befogadóképessége s a jövedelmezősége is .  

Az átalakításkor kibontották a nagyterem keleti falát s az így kelet
kezett színpadnyíláshoz hozzáépítettek egy tágas színpadot két öltözővel, 
melyeket a városház udvaráról lehetett megközelíteni erős vaslépcsőkön. 
A színpadnyílást állandó, festett, fel-le gördülő függönnyel zárták el ,  me
lyet Bulhardt János brassói elekorator festett s mely a város főterét, a vá
rosház homlokzatát, az Olt-völgyét ábrázolta a művészet múzsáinak alle
górikus csoportozatávaL 

A festett függöny 1 949 ig volt használatban, a terem belső dísz í tése 
nagyjából változatlan maradt 1 9 5 7-ig, csupán az 1 949-ben felszerelt reflek
torok zavarták meg az ékítmények összhangját.  

Nagy körültekintéssel építik be a színpadnyílás fölé a 40 mázsás vas
gerendát, melynek beszerelése a technika akkori fokán merész feladat volt. 

Az újság örömmel írj a, hogy baleset nélkül ment végbe a nagy mű
velet. 

Az avatási ünnepély leírását kivonatosan közöljük a Sz.N. 1 8 9 9 .  ja
nuár 1 5-i hasábj airól : 

"Az új színház megnyitása . 
Tulaj donképpen a városház restaurált dísztermét avattuk fel szomba

ton este, de azért a cím, melyet ennek a tudósításnak fej től tettünk, egé
szen korrekt. Mert a szombati est egészen a magyar Thalia ünneplésére volt 
lefoglalva. És nagyon helyesen cselekedte a műkedvelő társu.hat, hogy le
foglalta .  

Úgy i s  sok panaszt hallunk szerte szét az  országban , hogy a szín 
művészet nem leli honját e hazában s ha valamelyik vidéki város helyet 
ad a h o n t a l a n n a k, a világot jelentő deszkák nagyon mostoha elbá
násban részesülnek . S mindennek az oka az, hogy nincs állandó színpad 

1 98 



sehol. Az erdélyi részekben Kolozsvár és Deés város után Sepsi-Szent .. 
Györgyé az érdem, hogy itt úgy szólván, állandó színházról is  lehet szó. 
Mert a díszterem egészen erre a célra épült résszel bővült meg s ma mar 
a vidéki színtársulatok és műkedvelők saját otthonuk gyanánt köszönthetik 
az újraalakított szép termet . . .  

Hogy maga a restaurált terem új szinpadával együtt magas fokú ízlés
nek, szakértő tervezetnek és munkavezetésnek produktuma, azt már egy 
előbbeni közleményünkben elmondottuk. Most csak azt tesszük hozzá, hogy 
világításnál még hatásosabban jut kifejezésre, a miért a meglepett közön
a díszítés, a mennyezet, a függöny, színpadi díszletek stb.  festése az estéli 
ség egyhangú elismeréséből sok részt kivett B a y I s  t v á n építtető mér
nök és B u l h a r t J á n o s brassói díszletfestő. 

Az estély kevéssel hét óra után a helybeli zenekar Kelemen Lajosné 
- Zathureczky Berta művelt lelkű zeneszerzőnőnknek "Anatol" czímű 
operettjéből vett egyvelegével nyitotta meg. A bájos részleteivel megkapó 
kedves kompozicziót jól betanult ügyes előadásban mutatta be a zenekar 
s a közkedvességű zeneszerzőnőt hosszasan élj enezte és tapsalta a figyelmes 
közönség. 

A második csöngetésre fölgördült a függöny s a szépen dekorált szín
pad előterében ott állt a színművészet nemtője (Sükösd Vilma k.a. ,  kit a 
nagyszámú díszes közönség hosszan tartó tapssal fogadott és  elszavalta 
mély figyelem közt nagy hatással ifj . Gödri Ferencnek a megnyitó estélyre 
írt igen szépen sikerült lendületes prólogját. A csinos költeményt az aláb
biakban veszik olvasóink : 

P r o l o g. 

- A sespsi-szent-gyrögyi színház megnyitására, 1 8 99.  január 14 .  -

Föllebben a függöny - s e  röpke pillanat 
Lám határt von mégis a múlt s jelen között ; 
Mi még tegnap vala - már messze elmaradt 
S helyébe új világ : a "ma" beköltözött. 

Egy arasznyi lépés ami t tettünk 
S mennyi új remény kél szárnyra már felettünk . . . 

Hisz bármily szerény is ez a kicsi hajlék : 
Jobb jövő csíráj a, mely nagyra kihajt még ; 
Gondos kezünk azért híven ápolgatj a, 
Szívünk szent érzése templommá avatja ; 

De eddigi házad bizony gyarló volt már, 
Csak durván összerótt, ütött-kopott oltár, 
Korhadtak "világot jelentő deszkáid" 
S tanyájuk se volt csak ideig-óráig, -
Azért mégis jó  volt - négy évtized óta, 
Mert mi rajt hiányzott, képzelmünk pótolta. 
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De ma ? immár vége e "boldog " időknek ; 
Mikor még mink nem volt, nem is vettük számba ; 
Napról-napra több kell az "új nemzedéknek' ' -
S "nem boldog a magyar" ,  ha nincs villany lámpa . . . 

Mert fej ünkre nőtt ám a civilizáció, 
Megtanultuk mi is,  hogy mi pompás, mi jó -
És vérszemre kapván , most már kritizálunk - : 
Tán még ez sem lesz j ó ,  ez az új színházunk . . .  ? 
Már olyat kívánnánk, mint Bécs, Berlin , Prága ! . .  . 
S mit bánj uk, hogy nekünk - ez is elég drága . . . 

De nem, oh nem így van, - édes öröm ringat -
N em követelőzünk, beérjük kevéssel -
Üdvözölve légy hát várva várt kis színpad ! 
Megbecsülünk téged szent lelkes edéssel . -

Mert mi teremtettünk, szívünkből fakadtál ; 
Törekvő lelkünknek új szárnyakat adtál, 
Gyönyörű vagy nekünk, - népünk büszkesége, 
Dallamos magyar szó új abb erőssége -
S minden más színháznál dicsőbb e világon : 
Hisz te vagy az e l s ő szép Székelyországon . . .  l 

A műkedvelő társulat bemutató darabj ára, a "Három testőr" czímű 
szellemes bohózab·a csak ezután került sor. Tehetséges,  j eles műkedvelők 

kezében volt a darab s a közönség mindvégig igen j ól mulatott az össze
vágó előadáson. Valamennyien kitűnő en betöltötték a helyüket s meglát
szott a j átékon az értdcm , műkedvelőknél elengedhetetlen feltétel, - az 
intelligenczia. "Ez a társulat - ez volt a közönség kritikáj a - megérde

melte az á l l a n d ó szép színpadot" . 

.t-lz első társulat az új színpadon 

1 8 99 .  március 27-én jelenik meg az újságban Szalkay Lajos társulatá
nak előleges j elentése, mclyben 30 darabot harangoz be, de csak 1 5-ről 
emlékezik meg a s ajtó.  Szalkayék uj donságai : A gésák vagy a japáni tea
ház, Talmi hercegnő, Himfy dalai, Hálókocsik ellenőre, Mozgó fényképek, 
Geleji kiskirály, Romeo és Júlia, Aranylakodalom, Sepsiszentgyörgyi varró
lányok. 

Ez utóbbiról kiderül, hogy semmi köze Sepsiszentgyörgyhöz, a világon 
bárhol előadható bohóság, a cím csak színházba csalogató reklámfogás .  

A Romeo és Júlia előadást is kárhoztatja a színi bíráló , Shakespeare-t 
vidéken csak akkor szabad j átszani , ha a nagy klasszikus szövegéhez méltó 
feltételeket tud biztosítani a színház. 
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A sajtó az állandó �,zíntársulatért 
Javaslat Színpártoló Egyesület létesítésére 

Alighogy 1 8 9 9  j anuárj ában megvalósult a szentgyörgyiek régi óhaj
tása, az állandó színházterem, máj usban már arról cikkeznek, hogy á llandó 
j ellegű társulatot kellene biztosítani a városnak . 

A helyi lap május 1 9-i számában Jonathán aláírással "Színpártoló 
egyesület " címmel életrevaló j avaslat j elenik meg, mely bírálj a a maros-

A feSitett előfüggöny ,1899-ben 

vásárhelyi és udvarhelyi színpártoló egyesületek tevékenységét . Megálla
pítj a, hogy a több városra szóló konzorcium rendszer a Székelyföldön nem 
válik be, mert csak két jövedelmező színházi idény van ezen a vidéken, 

a tavaszi meg az őszi. Sem nyáron, sem a farsangon nem jövedelmező a 
színházi vállalkozás, éppen ezért a két főidény elnyeréséért versengenének 
a székely városok s a játszási idényt nem lehetne közmegelégedésre be-· 
osztani . 

A konzorcium gondolatának elvetése után a cikkíró felhívj a a székely 
városokat , hogy építsenek Tháliának legalább olyan otthont, mint Sepsi
szentgyörgy , mert amig ez be nem következ ik, nem lehet szó a színügy 
intézményessé tételérőL 
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Fej tegetéseinek 3 .  pontját a tulaj donképpeni j avaslat képezi : Betéti 
társaságat kell létesíteni, előfizetésekkel, részvényekkeL 

Ez a társaság mentesítené a színigazgatókat a bérlet-gyűjtés gondjától, 
gondoskednék a bérletek eladásáról, biztosítva ezzel a színészek megélhe
tését. A színpártoló egyesület lenne az a szerv, mely megvédené a közön
séget a gyenge társulatok élősködésétől azáltal , hogy a színházi idényre pá
lyázatot hirdetne s a játszási engedélyt annak az igazgatónak ítélné oda, 
aki a legtöbb garanciát nyújtja a színvonalas előadások biztosítására. 

Ez az egészséges javaslat igen jellemző színjátszásunk századfordulói 
állapotára. Mig egy emberöltővel korábban a színészet nemzeti ügy volt, 
a kapitalizmus virágkorában, legalábbis vidéken, kenyérkeresetté, üzletté 
törpült s olyan anarchiához vezetett, hogy a fej lettebb ízlésű, igényesebb 
vidéki közönség önvédelmi céllal s a művészi színvonal biztosítása érdeké
ben kénytelen a pályázathirdetés, mai szóval a "versenyvizsga" módszeré
hez folyamodni. 

Hegyessi Mari vendégjátéka (1899) 

1 899.  július 1 2-én érkezik Szentgyörgyre most már az új háromszéki 
vasúton Hegyessi Mari, a Nemzeti hírneves művésznője ,  Paulay Ede fel
fedezettj e. Az indóháznál Mátray Béla, Jeszenszky Dezső igazgatók mellett 
Gödri Ferenc pogármester is megjelent, virággal és "csinos beszéddel" kö
szöntötte a híres "Gautier Margitot" ,  aki a Ferlorában és a Lovoodi két 
árvában lépett fel. 

Augusztus 4-én Sepssizentgyörgy színházkedvelő közönségét meg
rendíti E. Kovács Gyula halálhíre . Nekrológok, emlékező cikkek jelennek 
meg, és síremléke javára elsőnek e város rendezett összej övetelt. 

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍNJÁTSZÁS 19 .  SZÁZADI MÉRLEGE 

A felsorakoztatott adatokból kiviláglik, hogy sepsiszentgyörgyi színé
szetről a 1 9 .  században még nem beszélhetünk, csak Sepsiszentgyörgyön 
vendégszereplő vándortársulatokról és időnként színpadra lépő műkedve
lőkről. E két féle tevékenységet foglaltuk össze e főként tényeket közlő 
dolgozat és e zárófejezet címében olvasható "színjátszás" szóval. 

Ismereteink jelenlegi állása szerint mind a hivatásos, mind a műked
velői színjátszás kezdetét megyei viszonylatban az 1 8 1 2-es évszámmal je
lölhetjük. Magában a városban a műkedvelő színj átszás 1 8 26-ban kezdő
dik, a hivatásos színészet a reformkor huszas éveiben indul. Az első hiva 
tásos színi előadás dátumát nem ismerjük, legrégebbi írásos adatunk 1 838-
ból  való . 

A század utolsó 75 esztendejében mintegy 30-35 társulat fordulhatott 
meg Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyt, Előpatakon ,Illyefalván, Erdő
vidéken. E társulatok hozzávetőleg mintegy 1 000 előadásban részesítették 
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a közönséget. E vándortársulatok szaktatták színházbajárásra a megye la
kosságát, terjesztették és fej lesztették a színházi művelts éget, népszerűsí
tették a magyar és a világirodalom értékes alkotásait, tolmácsolták Sha
kespeare, Moliere, Schiller, Katona József, Madách Imre szövegét. 

Sepsiszentgyörgy városra korlátozva vizsgálódásainkat, megállapíthat
juk ,hogy az egymást váltó színtársulatok fellendítették a kulturális életet, 
alkalmat adtak a helyi sajtónak a közízlés fej lesztésére, élesztőként hatot
tak a helyi műkedvelő mozgalomra, szélesítették a nagyközönség drámais
mereti körét, főként mennyiségi szempontbóL Érdemük, hogy elhozták 
Sepsiszentgyörgyre a világirodalom néhány kiemelkedő alkotását : 

Shakespeare Szentivánéji álom 1 8 7 4 ,  1 8 8 1  

Makrancos hölgy 1 8 79 
Lear király 1 8 8 1 ,  1 8 8 2 -ben (részlet) 
Othello 1 8 8 1 ,  1 8 8 8  
III. Richárd 1 8 8 2  (részlet) 
Hamlet 1 8 8 3 ,  1 8 8 7  
Romeo és Júlia 1 8 9 3 ,  1 8 9 5 ,  1 8 9 9  

Lopc de Vega Király és pór 1 8 9 1  

Moliere A fösvény 1 8 8 2  
A képzelt beteg 1 8 8 2  

Goethe Faust 1 8 9 3  

Schiller Haramiák 1 8 7 9 ,  1 8 8 5  

Victor Hugo Tudor Mária 1 8 76 

Ibsen Nóra 1 8 90 
Kísértetek 18 9 1  

Echegcray A nagy Galeotto 1 8 90 
Bernardo Montilla 1 8 9 5 ,  1 8 9 7  
A fült. amely tisztít 1 8 9 9  

A francia társalgási vígjáték mcllett helyet biztosítottak müsorukban 
a legj obb történelmi vígjátékoknak és drámáknak,  bevezették a polgár? 
realista drámát , ízelítőt adtak a naturalista drámából : 
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Dumas A kaméliás hölgy 1 8 7 6 ,  1 8 7 9 stb. 

Scribc 

Augier 
Sardou 

Su dermann 

Egy pohár víz 1 8 7 9  

Fourchambault család 1 8 7 9 ,  1 8 9 0 ,  1 8 9 1  

Rabagas 1 8 8 1  
Váljunk el ! 1 8 8 2 ,  1 8 8 7 ,  1 8 9 1  
Fedora 1 8 8 5 ,  1 8 9 7 ,  1 8 9 9  
Thermidor 1 8 9 2  
Szókimondó asszonyság 1 8 9 5 ,  1 8 9 5  -, 

) 
A becsület 1 8 9 1  

Otthon 1 8 95 



Megismertették a szentgyörgyi közönséget a magyar irodalorri legnép
szerűbb darabj aival : 

Katona József Bánk bán 1 883 ,  1889 ,  1 892 

Gaál József 

Szigligeti Ede 

Madách Imre 

Jókai Mór 

Csiky Gergely 

Dóczi Lajos 

Tóth Kálmán 

Peleskei nótárius 1 8 74,  1 8 8 5  

Liliomfi 1 8 7 0 ,  1 8 7 7  

II. Rákóczi Ferenc fogsága 1 8 7 6 ,  1 8 84,  1 8 9 6  

A z  ember tragédiája 1 884 ,  1 8 9 3  

Szigetvári vértanúk 1 8 7 2 ,  1876 ,  1 893 
Aranyember 1 88 5 ,  1 8 8 7 ,  1895  
Fekete gyémántok 1 8 8 5  
Gazdag szegények 1 8 9 3  

Proletárok 1 8 80 ,  1 8 8 3 ,  1 884 
Cifra nyomorúság 1882 ,  1 8 9 0  
Buborékok 1 8 8 5  
A nagymama 1 8 9 1  

A csók 1 8 74,  1 8 80  

A király házasodik 1895  

Számos fércmű mellett mégiscsak a legnépszerűbb és legsikerültebb 
népszínműveket tűzték a leggyakrabban műsorukra : 

Szigligeti Ede A csikós 1 8 7 2 ,  1 8 74,  1 8 9 1 ,  1 8 9 5  

Tóth Ede 

A cigány 1 8 74,  1 8 8 1 ,  1 88 7 ,  1 8 9 3 ,  1 896 ,  1 8 9 8  
A szökött katona 1 8 79 ,  1 890 ,  1 8 92 
A két pisztoly 1 8 79 
A lelenc 1 8 8 7 , 1 8 8 8 ,  1 8 92 

A falu rossza 1 8 75 ,  1 8 86 ,  1 8 95 ,  1896  
A tolone 1 8 76 
A kintornás család 1 8 7 6  

Abonyi Lajos A betyár kendője 1 8 74,  1 8 8 3 ,  1 895  

Csepreghy Ferenc Piros bugyelláris 1 8 79 ,  1887 ,  1 8 8 8  
Sárga csikó 1 8 79 ,  1 8 90 ,  1 8 9 1 ,  1 8 9 2  

Lukácsy Sándor Avereshajú 1 890 ,  1 8 9 1 ,  1 8 9 8 ,  1 8 9 9  

Szigeti József Viola 1 8 74 ,  1 8 76,  1 8 9 1  
A vén bakancsos é s  fia, a huszár 1 8  7 4 

Géczy József Gyímesi vadvirág 1897 ,  1 89 8 ,  1 8 9 9  

A temérdek j elentéktelen operett rodlett mégis a maradandóbbakat 
játszották : 

Off en bach Szép Heléna 1 8 76 ,  1 8 9 5  
Gerolsteini nagyhercegnő 1 8 7 6  
Orfeusz a z  alvilágban 1890 ,  1 8 9 1 ,  1895  
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Strauss J. Denevér 1883, 1893 
Cigánybáró 1885, 1888, 1891, 1893 

Suppé Pajkos diákok 1876 
Szép Gnlathea 1876, 1880 
Boccacio 1881, 1883, 1884 
Fatinica 1880, 1884, 1891 

Planqucttc Rip van Winkle 1883, 1884, 1885, 1886, 1891. 18q3, 1895. 
1896 
Corneville-i hanmgok 1880, 1887 

Hcn é Nebáncsvirág 1889, 1890, 1893, 1895 

?\Iillöcker Koldusdiak 1885, ] 889, 1895 

Zeller 1\ladarász 1H9~ . 1893 

Nestroy Lun1páciusz , .agabun dusz 1895 

Színpadra Yittek négy r omán tcir~y·.J elar a b 1t . 

Tóth J ózsef Ilona , a havasi bolon:~ 1379 

1\IoldoYan Gergely Szép Ili~\n .. 1 l8P5 

? _ ? A valén i n ász 1891, 1893 

?-? A pópa 1895 
F elaYattak egy .hE'lvi szerZl•L B& Ef.:'"· re · .. ·. 

1889) es két Gábor Arun-f •ldolgo7ast t~ . ,) u r 1r l 'l 
Antaltól 1891-ben). 

a rckép 
Den.· ki 

Leh etövé tették e társulatok , ]:ll !_.: d ' n { ~ t (. Oll"t ,_;~. L r._ '-::, .1 "zme-
szctünk nagy jait : 

Prielle Korm~liát 1879 

Ecsecli Ko,·ács G yu lát 18ö3, J 888, Hl~:l 

Ivánfl Jenőt 1891 

Feleki lVIiklóst 1892 

Fáy Szerénát 1895 

Hegeclüs Gyulát 1895 

Laczkó Arankát 1895 

Vendrey Ferencet 1895 

Beregi Oszká1 t 189!3 

Hegycssi Maril 1899 

A vandortársulatok sepsiszentgyörgyi lL'\ L'keny~L'gL·nck a 19. szaznd
ban ezek az clé\."\.Hhctctlcn (•rdcmci. Ne>m hallgathatjuk C'l ~~onban, hogy 
a szinházi kultúra mcgalapoz<ba ffi(•lll'lt helytelen L'luíl(•klL'kl'l is mL·ggyö
kercztetlck a közönségbcn. A 19. s:Z:1zad utolso harmadúban L'Zek a Vdn-
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don .. r ulni•Jk knpntWk r ... n tp 1 o.nt \OfJ.!\1 h tn t>., l az <.~po:r ttH m 6 
o n ps 1nmu1 • :1 l md\tn hdohusolUJI. a n~7uk !zh: ('t 

\ 'l:\ mil t \<lltoguto LIOI(?Ii ).'alt k kulonfdt drama1 mufoJokkol kl
•.érl h l k Sz nt~.) "n!'"" Bt mutn11iJI L01lt!n lm1 kin 1ku ~f~jll -
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Megbízható, állandó törzsközönség akkor alakul ki egy városban, mi
kor állandó színtársulat telepedik meg benne, s miután a társulat gyökeret 
tud verni és lassú, éveidg tartó munkával közönséget tud magának nevelni. 

A 1 9 .  században a "közönség" fogalma két társadalmi rétegre korláto
zódott : a módosabb polgárságra és az ún. "intelligenciára" .  A "közönség" 
fogalmának demokratikus kiszélesítése, a dolgozó népnek a színházi kul
túra hatókörébe való bevonása,  egyszóval a nép és a színház egymásra 
találása csak a mi évtizedeinkben, az Aliami Magyar Színház Sepsiszent
györgyre helyezése után valósult meg. 

(Sepsiszentgyörgy, 1 95 7-7 0 .)  

A HIVATÁSOS SZÍNÉSZET MÜSORA SEPSISZENTGYÖRGYÖN 
A 1 9 .  SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN 

1 869-1 899 

( Ugyanaz a mű,  h a  többször került is színre, csak egyszer szerepel e j egyzékben, 
mégpedig a bemutatása évében. A k lasszikus színmüvek ismétlődését  az előző fej ezet
ben j eleztük . A bekezdések élén á lló nevek a társul atok igazgatóit je lölik. A műked
velők játékrendj ét a róluk sz ó ló fejezetekben közöltük. ) 

1 8 6 9  

NAGY MIHÁLY : Mirabeau gróf - Varázsfátyol - A férj vétke - Nőuralom 
- Bach-huszárok - Fauszt orvos - Rossz ember - Pénz és arisztokrácia - Nevető· 
ezer baj közt - Egyetlen leány - Széke ly támad . Székely bánj a - Dunanau apó és fia 
utazása - Bengáliai helytartó - Bem apó - Tatárok Magyarho nban - Don José és 
Don César de Basan - Szétsi Mária - Gábor Áron - Nagyidai cigányok - Üld c· 
zött honvéd - Békeront ó - Vén székely - Vid - Hazatértek. 

1 8 70 

GYORFFY ANTAL : Zsidó honvéd - Charlotte kapitány - A fény árnyai - A 
házasság rokkautja - Huszárok és dámáJ,;: - Elátkozott herceg - Ubrik Borbála -
Páter Ubrik befalaztatása - Marcsa, az ezred lánya - Női harc - Liliomfi - Kö
szörületlen gyémánt - A koldusnő - A nagyapó - Könyves Kálmán - A mai férfiak 
- A szép j uhász - A mu szkák - A falusiak - B íbor és gyász - Miatyánk, Isten. 

1 8 7 1-72 

(Az adatok hiányoznak . ) 

1 873  

NAGY MIHÁLY : Nők az alkotmá nyban - Kicsapott diákok - Korona é s  vérpad 
- Lázár, a pásztor - Szentgoli vadászok - Toldi Miklós - Angyal és démon - Eugé
nie, francia császárnő vagy Marquis Posa, a szabadkőművesek nagymestere - A csikós 
- Gritti Laj os - Szigetvári vártanú.k. 
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1 8 74 

CSOKA SÁNDOR : A csók - Frou-frou, az elkényeztetett nő - Peleskei nótárius -
Jobb és bal part - Angelo - Pádua zsarnoka - Vicomte Letorieres - Plébános sza 
kácsnéj a - A betyár kendőj e - Viola - Kié a 40.000 forint ? - Lecouvre\lr Addenne 
- Az aggteleki barlang - A pórultj árt finánckomisszárius - A Boldogasszony temp
loma har angozój a - Szentivánéj í álom - Egy magyar plébános és a muszkavezető -
Jóbarátok - Árgyélus királyfi és az aranyhajú Tündér I lona - A vén bakancsos és a 
fia, a huszár - Zarándokok vagy a szerelmi ka land - Bányarém és M átyás , az igaz
ságos - Két drótostót - A lovoodi két árva - A Székely F öldön - Schneider Fáni 
vagy a piros · szoknyaa három fodorral - A Haza vagy a brüsszeli vérfürdő - A 
cigány - A csikós. 

1 8 7 5 

SZATHMÁRY KÁROLY : Patrick, Irhon örd öge - Három kalap - Egy j ómadár 
- A férj j avító iskola - Delila - Herceg-e vagy csizmadia ? - Becsületszó - Egy 
úr és egy asszonv - Két huszár és egy bak ancs - Parlagi Jancsi - A S aint Trapez-i 
úrnő és a méregkeverő - Opera és pr édikáció vagy a szerelmes pap - Falu rossza 
- Nők az alkotmányban - Egy j ómadár - Mama - Az olasz zsidónő niint kártyavető. 

CSOKA SÁNDOR : ( E lőzetes hirdetés ) : Fö ldszinti lebuj - Tévedések Pesten -
Új Jeruzsá lem - Háromszéki lányok - <Megtartva ) : Egy nő vétke - Süketnek kell 
lenni. 

1 8 76 

HOMOKA Y LÁSZLO : Hunyadi László haiála - Már i a  Terézia és a j ezsuiták -
Tricoche és Cacolet - Táncosnő mint apáca, vagy kánká n  a zárdáb a n  - Viola, az 
alföldi haramia - Tudor Mária , Angolhon kirá lynőj e - Orsini Izabella - Petőfi Sándor 
élete és halála - Házasság gőzerővel v agy : ha kompromittáltál a farsangon, végy ei 
a b öj tben - II.  Rákóczi Ferenc fogsága - Pajkos diákok - Adám és Éva. 

CSÓKA SANDOR : A kaméliás hölgy - A háromcsőrű kacsa - Szép Galathea 
- Megmérgezett nagybácsi - Szerelern és örökség - Egy szép asszony titka - Ge
rolsteini nagyhercegnő - A kintornás család - A kékszakállú herceg - Elbűvöltek 
vagy a lábszíj gyógyhatalma - Fauszt , az ördög eimberáj a - Deborah, a szép zsidó 
hölgy - Merkai pasa vagy a hárem titkai - Egy színésznő vagy a művészet varázs
hatalma --- Szép Heléna - Angolosan - Matr ózok a födélzeterr - Tíz leány, egy férj 
sem - A rablógyilkos - Egyetlen leány. 

HOMOKA Y LÁSZLO : 15 éves férj - Az örd ög p árnáj a - A tolonc. 

1 8 7 7-78 

( A  helyi sa j tó nem j elez vendégj átékot ) 

1 8 79 

. NYÉKI JÁNOS : Sárga csikó - Ellenállhatatlan - Judith asszony - A vereshajú 
- Iskárióth - Oh ,azok a férfiak - Moor Károly, a haramiák fővezére - Piros bu
gyelláris - Kósza Jutka - Két pisztoly - Vízözön - Három kalap --'-- Aesopus, a 
mese királya - Két árva - Szegedi menyecske - Ilona, a havasi bolond. 

SZTUP A ANDOR : A holt sz i v - Cora és a 47. cikk - Georges hercegnő - Az 
utolsó levél - Szövetségesek - Sphinx - Niniss - Egy katona története - Mak
rancos hölgy -Rokkant huszár - Az egyetl�n leány - Fips, a hires nöszabó -
Fourchmabault család - Púpos vagy rendszeres férjek - Robin orvos ( 1  felv. ) - Da
niseffek - Londoni koldusok - Egy pohár víz - Egy a mi népünkből - A szököt1 · 

katona - Három pár cipő - Utazás Chinába. 
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1 8 8 0  

SZTUPA ANDOR : V. László - Nótás Kata - A gyöngéd rokonok - Az ördöq 
része - Ágnes asszony - Fekete orvos - Nagyapó - A j ó  hazafiak - Munkácsi 
rabok - Korneville-i harangak - Fauszt ( operett ) - Brankovics G yörgy - FaUnica _ 

Pletykapad - A tiszteletes ur keservei - Choufleuri ur otthon lesz - Proletárok.  

1 8 8 1  

SZTUPA ANDOR : Bukow, a székelyek hóhérj a - Alessandro Strodella - F abri
cius ur leánya - Ifj abb Fromont és idősb Risler - Párisi é let - A becsület szegénye 
- Angot, a zsarnok leánya - Othello - Romeo és Ju lia ( operett )  - A Jíróné Mar
csája - A fény árnyai - Boissy-i boszorkány - Rabagas. 

VARADY FERENC : A sátán leánya -'---- A párisi szegények - A legény bolondja 
- Zsi d ó  honvéd - Ordög. 

1 8 8 2  

VARADY FERENC : A fösvény - A képze lt beteg - Házassági három parancs 
- A szerelern vadrózsái. 

BÉNYEI ISTVAN : Kapitány kisasszony - Becsületszó - Tíz l eány és egy férj 
sem - A bagdadi hercegnő - Kisasszony feleségem - Cifra nyomorúság - A kis 
herceg - Stem Izsák - Válj unk el - Körösi lány -- Völgy lilioma - III. Richárd 
( részletek ) - Lear király ( részletek ) - Angolosan - Üdvöske. 

NYÉKI JÁNOS : Amerikai párbaj - Vörös sapka - Az igmá111di koh�pap - Szél
háziak - Kaviár - Szép j uhász - Huszárcsíny -- Szép asszony kocsisa. 

1 8 8 3  

SZTUPA ANDOR : Denevér - Az erkölcsi halott  - Hamlet - Didier - Bánk 
bán - Jakab úrfi - Párisi adós - A kéj utazás - Kismenyecske - Hófehérke. 

1 8 84  

POLGÁR KAROL Y : Szép leányok - Kisasszony feleségem - Cigány Panna -
Bozóti Márta - Rip van Winkle - A kis her ceg - Csókon szerzett vőlegény -
Utolsó szerelern - A vén kupec - Az ember tragédiáj a - Csicsóné - Az utolsó zsidó 
- Robin de Bois - Gasparone - Turi Borcsa --- Zsidó apáca. 

1 8 85  

POLGÁR KAROL Y : Aranyember - Buzavirág - Buborékok - A vasgyáros -
Isten keze - Az unokaöccs mint nagybátyj a - Szabin nők elrablása - Nóra ( Csiky 
G . )  - Szép Ileana - Furcsa háború. - Szép Meluzina - Lili  - Gascogne-i nemes -
Haramiák - Az akasztottak óráj a - Faustocska - Fedora - K o ldusdiák - Az ifjukori 
bűn vagy egy csapodár. 

1 8 8 6  

B. POLGÁR GYULA : S ötét pont - Tűzről pattant kislány - Fekete gyémántok 
- A tévedt nő - A tót leány - Cigányb iró - Zilah herceg - Az igazgatótanács 
megbukott - Új emberek. 
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1 8 8 7  

GERÖFFY ANDOR : Eleven ördög - A miniszter előszobáj ában - Szükség tör
vényt bont - Melinda ( az utóbbi 3 darab egyfelvonásos )  - A két Ranzau - A pa
rasztkisasszony - Cigányprinc - Ordög naplój a - Utazás a föld körül 80 nap alatt 
- Váljunk el - F elhő Klári - Az égben - Kölcsönkért feleség - Vadgalamb - A 
j ó  Fü löp. 

1 8 88 

GEROFFY ANDOR : A szkött asszony - Bolondok g r ófj a - Mikádó - Toborzó 
..:___ Cigánybáró - A kis szárakezott - Három pár cipő - Vasember - Varázsit;;"l -
Görgei. 

VOLGYI o: JOZSEF : Aranyhalak - Barka és bicska - Rendkívüli e lőadás -
Tünd érlak Magyarországon - Hófehérke - Egy dalárünnepély viszontagságai - Do
lores - Zsidó Sári - Le lenc - Nézd meg az anyj át ,  vedd el a lányát - Egy csepp 
méreg - Uzsai gyöngy - Thurán Anna - Szerelern har c a  - Egy millió - Othello 
- A  párisi - Saul király - Nadányi György. 

1 8 89 

MIKLÖSSY GYULA : Nebáncsvirág - Suhanc - Ing y e nélők - Nap é s  hold 
Parasztkisasszony - Válás után - A lőcsei fehér asszony - Clémenceau - Az arckép 
- Trapezunti hercegnő - Bánk bán - Magduska öröksége - Constantin abbé. 

1 8 9 0  

ZOLTAN GYULA : Szer�lem harca -- Rang és mód - Hitves - Csapodár -
:bj j el az erdőben - Magdolna - V. László - Női harc. 

EGRI KÁLMÁN : Búnutódok - Willars-dragonyosok v agy a remete csengettyűj e 
- Napamasszony - Nóra - Galambodi Sándor - G enuai dudás - A vadorzók - A 
szép Nádj a - Náni - Orök törvény - Tyukodi Lőrinc - A méhek. 

1 8 9 1  

EGRI KÁLMÁN : A nagy Gaieotto - Az apósok - Márványhölgyek - Huszár 
szerelern - Gigerlik - Virá gfakadás - A becsület - Fityfirity - Királyfogás - Oh, 
azok a nők - Uff király - Babos kendő A gá lyarab és c s aládj a - Király és pór -
Az eleven ördög - Tücsök - Szép molnárné - Varázshegedű - Mumus - Orpheus 
az alvilágban - Suhanc - Színházi képtelenségek - Gábor Áron. 

KOVÁCS JENO : A nagymama - Ordög és a párisi vak leány. 
EGRI KALMÁN - DEREK! ANTAL : Szökevény - Vasárnap délután - Cigá ny

vár - Árvalányhaj - A rendj elvadász - A valéni nász - A szép juhászné - Sze
gény ifjú t örténete - A megboldogult - Paraszttromf - K í s értetek. 

1 8 9 2  

DER:bKI ANTAL : Ideg�n n ő  - Felolvasónő - Madarász .  
EGRI KALMAAN : A diurnista - Spitzer Régi  - Bolondok háza - Kisroadaram 

- Dobó Katica - Thermidor. 
DOMBAl MIHAL Y : Nőudvarlás :- Egy boldogtala n asszony - Egérke {j ele

netek ) .  
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1 8 9 3  

CSÖKA SANDOR : Próbaházasság - Fokró l  fokra - K é t  szerelern - Feneanyó
sok - Kis molnárné - Szép Darinka - A párisi élet  - Romeo é s  Jú li a - Ne h agyd 
magad Schlézinger - Az erdő szépe. 

1 894 

KARPATHY GYORGY : A lengyel zsidó .  
MONORI SANDOR : Lemondás - Az asszony verve jó - A búbos pacsirta -

Apj a lánya. 

1895  

HAJDU ISTVAN : Tüzérek gyakorlata - Három testőr ( Herczeg Ferenctől)  - A 
király házasodik - új honpolgár - Pry Pá l  - A pópa - Kertészleány - Otthon -
Don Juan - Lumpáci vagabond. 

KOLOZSV ARI N.SZ. : ( DITRÖI MÖR) : Bernardo Montilla - A becstelenek 
A p ap felesége - Charley nénj e.  

FÜREDI KAROL Y : A citer ás - Bányamester. 

1 8 9 6  

BOKOD lANTAL : Virágcsata - M i  történt a z  éj j el ? - Rika vagy a szép cigány
lány - Goldstein Számí - Holtomiglan - A méltósá gos csizmadia - Primadonna 
Három Kázmér - Honthy háza - Pap és rektor - A pá risi rongyszedő. 

1 8 9 7  

BOKODI ANTAL : Durand - Tündérhaj - Odette - A kis alamuszi - Gyímesi 
vadvirág - Trilby - Léthe vize - A két Kohn - A négy évszak - A képzelt 
beteg ( ? ). 

DEÁK PÉTER : Kék asszony - Gyerekasszony - Dip loma. 

1 8 9 8  

FEKETE MIKSA : A folt ,  am�ly tisztít - Az ör.dög mátkája - Niobe - Állam
titkár - Keresd a szíved - Szultán - A nagyzás hóbortj a · - Csalj meg, édes -
Diplomás kisasszonyok - Tü csök - Magdolna - Nőemancipáció - Orök törvény. 

1 8 9 9  

SZALKAY LAJOS : A gésák vagy a j apam teaház - Talmi hercegnő - Himfy 
dalai - Hálókocsik ellenőre - Mozgó fényképek - Gelej i  kiskirály - Aranylakoda
lom - Sepsiszentgyörgyi varró lányok. 
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KÉZIRATOS DRÁMÁK SEPSISZENTGYÖRGYÖN 

A sepsiszentgyörgyi színj átszás történetének e rövid vázlata hiányo
sabb lenne, ·ha nem emlékeznénk meg a régi Háromszékről elszármazott 
nevesebb színészekről, drámaírókról, fordítókról, akiknek pályája hozzátar
tozik a megye művelődéstörténeti hagyományaihoz. 

Hivatásukat a kor sajátos gazdasági , társadalmi, művelődési viszonyai 
rniatt ne:tn szalgálhatták szülőföldjükön, mely akkor tudásukra, művésze
tükre még nem tartott igényt, haneni leginkább Kolozsvárt tevékenyked
tek. Szülőfalujuk, székvárosuk, Sepsiszentgyörgy közönsége nem látta őket. 

Gyalui Farkas a szentgyörgyi múzeum 5 0 .  jubileumán kiadott Emlék
könyvben (Sepsiszéntgyörgy, 1 929)  A magyar színészet székely nagyjai c. 
dolgozatában maradandó emléket állított a haralyi Fejér-testvéreknek, 
gidófalvi Jancsó Pálnak, a kálnoki Benke családnak és étfalvi Szakács 
Andornak. 

Aranka György, Bölöni Farkas Sándor, Benedek Elek színházszervező, 
illetve színműírói tevékenységét új abban több monográfia, dolgozat mél
tatta .  Nem él kellőképpen a köztudatban az ugyancsak e tájakról elszár 
mazott esztelneki Szacsvay Imre művészetének emléke.  

Ezúton hívjuk fel a színház- és drámatörténeti kutatók figyeimét Kö
vesdi Boér Sándona, akiről megemlékezik Szinnyei írói lexikona és Bayer 
József is . Szinnyei felsorolja Boérnak az Erdélyi Játékos Gyüjteniényben 

Étfa-l,v:i Szakács Ando>r 
kolozsvár>i színész 

1865- 1924 

Esmelnek.i S�aasvay Ílmr>e 
Shakespeare-színész 

1854-1939 
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megjelent drámai munkáit, Bayer pedig 1 8 8 7-ben közölte32 Boér kiadatlan 
történelmi drámáinak címjegyzékét .  A sepsiszentgyörgyi l .  sz .  fiúlíceum 
(volt Székely Mikó Kollégium) könyvtárában őriznek egy Nemzeti Dara
bok, Az az Erdéllyi és Magyar Országi válogatott Történetekből keszült 
Érzékeny Játékok Mellyeket szerzett K. Boér Sándor 2-ik kötet című 
kéziratos könyvet. Ebben két olyan Boértól írt történeti dráma olvasható, 
amelyről sem Szinnyei , sem Bayer nem tudott. Címük : Dosa György vagyis 
a Paraszt Katonák és Második Szulimán Császár vagyis Az ujj Törvény. 

Ez a két cím abban a felsorolásban sem szerepel, amelyet drámáiról 
K. Boér Sándor a Tudományos Gyűj temény 1 82 7 .  évfolyamának IV. köte
tében közzétett. Különösen a Dózsa-dráma tarthat számot érdeklődésre . 

A RÉGI HÁROMSZÉKRŐL ELSZÁRMAZOTT SZÍNÉSZEK, 
SZÍNMÜÍRÓK, FORDÍTÓK, SZÍNHÁZBARÁ'TOK, ZENÉSZEK33 

ANDRAD ELEK, barátosi ( 1 8-19. sz. ) úttörő szinész Kolozsvárt ( 1 805 ),  színmüfró, rém
drámákat írt.  

ARANKA GYOR GY, zágoni ( 1 737- 1 8 1 7 ) ,  a felvilágosodás  tevékeny kultúrpolitiku sa , 
színmüfordító 

BACS KAROLY id . ,  martofalvi (megh. 1 872),  szinész. 
BÁCS KAROL Y ifj . ,  martonfalvi < 1 849-1 903) , színész . 
BARABAS BÉLA, albisi ( 1855-�) .  sz ínészmecénás 
BARTÖK LAJOS, málnási ( 1 85 1 - 1 902) ,  költő és szinmüíró. 
BENEDEK ELEK ,kisbaconi ( 1859-1 929),, a "T öbbsinc s  királyfi" c. 3 felv. népmese ( 1 899) 

és a "Falusi bohémek " c. 3 felv. idill ( 1 9 1 2 )  szerzőj e. 
BENK Ö KAROL Y; kisbaconi ( 1805-1 863 ) ,  szinmü iró . 

BODOR LAJOS, lécfalvi ( 1 8 1 3-1848 ) ,  színmüíró. 
BODOSI JÖZSEF ( 1 844-1 892 ) ,  baróti szü letésü színész és súgó. 
BOLON! SÁMUEL, 18 .  századi színmüfordító. 
CSEREY FARKAS ifj . , nagyaj tai ( 1 773-1842 ) ,  színmüfordító. 
CSEREY MIKLOS, az úttörő sz ínészek pártfogój a . 
CZAKÖ ZSIGMOND <1 820-1847 ) ,  színész, családj a a "sepsisz entgyörgyi" előnevet vi-

selte. Színmü író,  a polgári dráma előhírnöke. 
DEÁK FARKAS, köpeci ( 1 828-1 888 ) ,  színműforditó. 
DEMÉNY ALBERT, szentkatolnai ( 1 856- ? ) ,  szinész. 
ECSEDI 'JOZÉFA ( 1 795- 1 827) ,  úttörő színésziiő, Déryné pályatársa a kolozsvári szin

háznál. Illyefalván született. Felesége volt Ki lényi Dávidnak és  Pá ly Eleknek . 
FARKAS SANDOR, bölöni ( 1 795-1842 ) ,  a kolozsvári színházi bizottság titkára, Sepsi-

szentgyörgy város követe az országgyü lésen, író ,  politikus. 
· · 

FERENCZI JENÖ, barátosi származású színész ( ? ). 
GYÁRFÁS ANNA, l écfalvi, férj ezett Bánffy Dánielné , a kolozsvári színészet pá rtfogój a. 
KORÉ ( KOR�H ) ZSIGMOND, bikfalvi ( 1 76 1 - 1 793 ) fes tőmlivész és kotzebue-fordító.' 

KOVACS LÁSZLO, kézdi ( 1 864-?)  színész . · : . 
. 

, 
. 

KOVACS SÁNDOR, székely származású színész, születési 
·

ad átai · ismeret lenek. 
NAGY IMRE, dálnoki ( 1 837---'-1 9 1 6 ) ,  színész. 
NAGY JAKAB, gelencei, tilinkómüvész, többször fe llépett S�psiszentgyörqyön a 1 9. 

század második felében. 
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NAGY MIKLÓS, dálnoki 0 882-1 9 1 3 )  színész. 
ORBOK ATTILA, k ökösi ( 1 888-) új ság-,  regény- és színmű író , Pozsonyb a n  szü!P.tett. 
PORZS OLT KÁLMÁN, barátosi ( 1 860-1940 )  Hev es megyében született, színmü író, . a 

Népszínház igazgatója.  
RÁDAI DENES ( 1 887-), nagyborosnyói születésű rendező Bp�en Hevesi S á ndor iqazqa

tása id ej én, a b eszédmüvészeti iskola tanára. 
SÁNDOR JOZSEF , szentléleki ( 1 824-1889 ) ,  a kolozsvári s z í nház titkára. 
SZACSVAY IMRE, e sztelneki ( 1 854-1939 ) ,  Irsán született, a ko lozsvári é s  a budapesti 

N.Sz. tragikai hőse, a leghiresebb Shakespeare-színész. 
SZÁSZ BELA, szemerj ai ( 1 840- 1 898 ) színházi szakíró.  
SZÁSZ BÉLA i fj . ,  szemerj ai ( 1 868-1 938 ) ,  színműíró,  müford í t ó .  
SZÁSZ KÁROLY, szemerj ai ( 1 829-1905 ) ,  színmű író é s  fordító .  
SZÁSZ KÁROLY ifj . ,  szemerj ai ( 1 865-1 950 ) ,  színmű író és  dr ámatörté rrész. 
SZÁSZ ZOLTÁN, szemerj ai < 1 877-1940)  kritikus és szinmű író .  
TÖTH SÁNDOR ,  kovásznai ( 1 730-1 792 ) színmüfordító. O készítette az egyik legkorábbi 

Plautus-fordítást ( Moste llaria ). 
TOVOLGYI ( VIT ÁL YOS ) BÉLA ( 1 850- 1 923) ,  felsőcsernátoni születésü szinész , színiqaz

gató. Feleségével,  DOBA Y ERZSivel együtt többször v endégszer epelt S epsiszer , :  
györgyön. 

üTO ENDRE , szenÜványi, színész, születési adatai ismeretlenek. 
VENDREY FERENC ( 1 858-1 940, Aschermann Ferenc 48-as honvédezred es fia , Sepsi

szentgyörgyön született,  a Vígszí nház r d A.pító gárdáj á nak szinésze. 

CONTRIBUTil LA !STORIA TEATRULUI IN SF. GHEORGHE 
IN SECOLUL AL XIX-LEA 

(Rezumat) 

Cu ceazia anivcrsarii a 20 de ani de la infiintarea Teatrului maghiar 
de stat din Sf. Gheorghe - o creatie a statului demoerat popular roman, 
destinata dezvoltarii in limba materna a culturii minoritatii maghiare din 
aceasta regiune - autorul, S. Salamon, publica o serie de date concrete 
culese in Arhivele statului din localitate �i din presa loeala contemporana. 

Autorul constata ca primele reprezentatii de teatru profesionist au 
avut loe in acest ora�el inainte de 1 8 3 8  �i ele se ciatoresc trupelor ambu
laute organizate la Cluj . 

In a doua j umatate a secolului al 1 9-lea Sf. Gheorghe a fost vizitat 
de peste 30 de trupe diferite care au realizat in acest interval peste 1 000 
de reprezentatii . 

Meritul lor consta in popularizarea dasicilor universali (Lope de 
Vega, Shakespeare, Moliere, Goethe, Hugo, Ibsen) , maghiari (Katona, Szig
ligeti, Madách, Csiky), in invitarea ocazionala a protagoni�tilor artei dra
matice maghiare a vrcmii (E. Kovács, Feleki , Hegedüs, Új házi) .  Ele au pus 
in scená: patru piese eu un subiect luat din viata poporului román (Ileana . . .  , 
Frumoasa Ileana, Nunta din Valeni , Popa) �i doua picse consacrate amin
tirii eroului local 4 8-ist, Gábor Áron. 
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JEGYZETEK 

J. ORBAN BALAzc;: A Székelyföld lcfrósu. Ill. kötet. Hároms1ék. Pest, 186!). 
2. ARY.\ Y JÓZSEF flile\ élt~ros kö1.lésc. Scpsl zcntgyc•rgy, Mcgyct Levellll r. 
3. Ua. 

4. Hj. GODRI FERENC· Sl·psi·S2.entgyörgy \ tlros tor l t tl('le. l lürornszék \'tJtmcgye Em
lékkum "· Scpsiszc ntgyorg), 18!:10. - CS. I30GÁ TS DtNES: SPp::.is'l.entg) örgy. (Sz . 
kElyfc ld frdshdn cs kepbcn. Bp. lrt41). -A to\ubbi cmlí~keztetó ildatok h c két 
muböl ~7.árma:mak. 

5. 1\z l 73o. 6\ i népsziimlálás megyei összesiló tábldzata. Megyei Lcveltar, Scpsa z nt
györgy. Háromszék mcgyc levéltára, 1671/1786 sz. 

6. Szinmúvészeti Lr•x:ikon. Szerk. Schopflln Aladár. t\' és hely nélkul. .,Umtánus 
iskoldi drbmák" camszó .• \ IO\ ábbic.k ban e-zt il mu\ ct rO\ Iden agy idézzuk: SzL. 

í. HASSÁK VIDOR 'onatkozó dolgoznia a kezdi\ 1sárhel) i kantat róm kat. gím n. 
18D5-96 évi trtesttöjében. - Az e ztdneki asknlai szinjétsLllsról mcgemlekcztk BE
RECZ GYULA (l láromsn·k \'tHmCg) e népoktillu-.i intézményeinek történele Brassó, 
1893) : ,,Majd az akkori kornak megf<:>lelöleg, megolakul az 1 kola mellett a sztn
haz is, hol az tfjuség szinházi elóadu::.okat rendezett, mely már maguban igen nagy 
számú tanulót c.:.oportosllotl össze". A konyv !;ZerzoJC nem ne\ ezi meg érte Olése 
forrásait. .Az esztelneki bkolai sz111jétsUisl Berecz ada:ai alapjtln az 1750-es évekre 

tehelJük. 
ű. JANCSO ELEMER : A mag) ar irodalom n fclvilugosodés korában. Bukare::.t, 1969, 

2°8. l. 
n. CS. BOGATS Dl! ES: Szcmcrja . .. sth. története. Sepsiszcnlg)örgy, 1943. 

10. ENYEDI SANDOR: Ulturo vandor:.zlneszck uiJDÍJI ... Scpsiszentgyorgy, Mcgyc1 

Tukör, 1970.1.~4. 

ll. ORBÁN LASZLÚ: AdDIQkok a bra sa1 mag) ar szincszet torténeléhez 1848·ag. ErnJék-
könyv Knstóf Gyürgy 60. sz.ulelésnupJárft. Kolozsvár, 1939. 

12. ENYEDI SANDOR id. c1kkc. 

J3. ENYEDI SANDOR levélbeli közlésc HJ68. nov. 24-i keltezé sei. 

1 "· Mcgyci Le' éltér, St psh,zcnlg) orgy. lldromsz k meg) c lcvéltdra, 1991/1840 z. AR· 
VA Y JOZSEP k t7lésc. 

15. E 1 YEDI SANDOR id. cakkc. 
JG. ARVAY ARPAD · Az f•l ő turné. nukarest, Előre, 1969.V.18. 
17. Megycl Lcvéltór, Sf·psiszcntgyörg). l lóromszék mcgye ~~~'·élt6ra. Főkuttlyblró iratai, 

55/1841 ~l. ARV .\' JOZSEF köz.lé::.c. 

18. Idézt PNYEDI ~ANDOR id. cakkébcn. 

19. lf j. GOD RI rERE~C id. ruCI\ c. 
20. ENYEDI SANDOR id. cikke. 
21. ENYEDI SANDOR levélbeli köztése 19GQ.III , I4·1 keltezéssel. 
22. Megyci Lc ,•éllér, St•psaS'lcntgyuql)'. Ssztgy. város l véltAra. Tanácsi Jeg)'26konyv: 

1851, 1852. Elnöki jk\'. 1851-52. K07g} ú lé i jkv. 1851-53. Tanácsi jkv. IBSJ. 

23. U.o. Közgyiilé i Jkv. 1852. 
24. ARVAY JÖZSEP felfedezése 1969-bon. 

25. Vllrosl lcvélt lt r. Kozgyúlési jkv. 1868. 
26. U.o. KözgyQlésl jkv. 1866. 
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27. A Nagy Mihály, Nyíri, Hubai, Györffy, Fehérvári vendégjátékára vonatkozó adato

kat I. a városi levéltárban található Iktatój egyzőkönyv 1 862. évi 1 0 ,  84, 1 20, 201 ,  
335 sz. ; a Közigazgatási béadványi jkv. 1864. évi 1 7 1 , 204, 759 sz. ; a Közj egy

zőkönyv 1 867. nov. 1 2-i ; a Tanácsülési jkv. 1 869. évi 85. sz. , 1 870. évi 22. sz. ,  1 87 1 .  

évi 54, 82. sz.,  1 872. évi 52 sz. , 1 873. évi 1 0, 1 9, 72. sz. aléltt, Megyei Levéltár. Arvay 

József és Kónya János gyüj tése. 
A hetvenes évekre vonatkozó adatokat l. a N�mere c. hirlap megfelelő évfolya

maiban. Megj . Brassóban és Sepsiszentgyörgyön. 

28. Városi levéltár. Közgyülési j kv. 1 870. 

29. Az 1 879-1 899 közötti időszakra vonatkozó adatokat a S�psiszentgyörgyön szerkesz

tett és nyomtatott Székely Nemzet c. hirlapból vettük. 

30. Városi levéltár. Közgyűlési jkv. 1 896. 127. pont. 

3 1 .  Ifj . GöDRI FERENC polgármester j elentése Sepsi-Szent-György rendezett tanácsú 

város 1 896-1899. évi közigazgatási állapotáról. Sepsi-Szent-György, Jókai nyomda 

Rt. 

32. EPhK 1 887. évf. 750. l. 

33. A SzL címszói alapj án készült összeállítás. 
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