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Gyógyszerészettörténeti közlemények 

Csokonai József, debreceni chirurgus receptkönyve 

llrt. CSI':,TTEI ISTVAN 

~4 s:~cr::JJ (/sokonai .József cltirnrgus t('ceptköny
rét ísnu1rlcti. n1elyct a debreceni ])úri 1llú;:cun1ban 
űrl:;nek. -~1 kéziratos könyvecske - fcnnn1aradt 78 
oldalán a;:, t770-I780-as érekbűl 3zúrn1azá. zö1n
n1cl f!alL'a.ni Istrán, továbbá JVesz;Jrén1·i lsti:án és 
(};apd ./c'J;:,sef híres orcosdoktnrok receptjeit. rolrunint 
f(azai 1S'á1r1uel patikáriu8 elDiratait lartaltna::;;a, 
~4 korabeli clűírásokna/,; tile[J/eleU)en 8::erkes:::lr'll rfi
nyeken töhlJ ;11int !000-féle alapa11y11r1 fordul elií. 
_4 f:j.) rer.ept szDi:cyrine/,: olca8atán /.:íi:if/ a 8:;cr.:ű 
ta nulit1rí nyt írt é8 ré8zlele8 u1ay,11arrí::á jeuy::f'!ekke! 
lútlrt 11L a :!00 éues rcceplkönyi:et . ..:1 r!olyo:al hctekin
fé:;l nylÍjt a!Jha a (J.lfrÍ{j,IJÍlÓ ·111·unkábo é8 (J.IJÓ[!,1f8::erkr;
s::ífij 1r.~1'(U;,en.y.•H!yhe. runely !JehrecenlN:t1. a _)( V 111. 
s::á;:ad i:riué.11 or:;:ríuns ris:~onylatlutn élenjdrá roll. 
716bh o{y({.11 01TOs8rÍ[f talrílható a kön.yi:ecs/,:éhen. 
(1J11cllycl a r'hiruryus nayy költi) fi1ít. (\·okonai Filé:: 
Jfil/(ílpl f!.l/rÍ{fyítyattrík. kisgycr1nck !.:oráhan. 

ltletrajzi ndntcJk i-;zerínt ().sokon.ai J cJ::sc/ 17 4 i
hen. C~y(írhcn született. ~..\pjn. ( 1sokonai Lászl(l. re
f(n·n1út us prédikátor volt. _.-\ hétgyer1nekes papi
<·salád leakisehb fia .. József. NacryRzon1hatba11. az 
.. ()rvosi '·()i-;kolúhan'' fo!vtatott' tanuln1áuvokat. 
nutjd n kor i-;zoká;.,ának 1n~egfele}{íen. az orszÓ..g kü
lönhüzc'í horhélv·-sebész 1nestereinél legénveske
dett. éi-> az 1 i7o:es évek elején érkezett :D~hrl~C'enhe 
[!. 2. :i. 4]. 

~;\ vúroshan régtlil í<Jgva 8-\1 fl) volt a horhély 
-schészek 1negállapítntt Hzárna. lBz onnan is ki
tetszik. hogy J 772-ben. 1nid{ín (~sokonai a dcbre
('eni polgárok közé és a horbélv-.sehész céhbe való 
bevétctéséért frl\yan1odott. i~ vúrosi tanács azt 
Yérrezte. hoav nüután a határozat n~re ;:;zahtn a 
bo~:bélyok ~~~111áJ. ez n1aratljon. és várjon az iin;
táns, 111íg valarnelyik borbély n1cghal [5]. 

Szerencsére ncn1 is kellett olvan sokat vúrnia. 
H.üvidesen ugvanis húzassáuot k.ötött Diószetó f:Jú
rával. egy j61;1<'Jd{1 .szíír1:;zal~ón1eHter !ény{Lva\~ Dió
szegi l\Iihúly. az apús. tekintélyes polg{u', tanúc·:;
liéli esk.Hdt en1her. aki tú.rnogatja vejét. és így a 
dunántúli fiataletnher Dehrecenhen rnarndt. 177:-3-
lian 1111ír iinállö nu'.íhelyt nyitott és ne1nsokára a 
fi,etC1ru1út.us l\:ollégiu111~ sebÓ.;.;ze lett. késélhb pedig 
tít, ,-álaszt:ottúk ineg a ehirurgn.s céh ntyan1esteré
nck. ~;\házasságából 5 fiú született. küztiik C'8oko
nai Fité:; .Jlihály, a felvilágosodús Jegnagyohh rua
g;'ar kü\t{)je. ,.Debrecen géniusza''. 

_~\z intc11igens. j{Jl képzett. a korabeli chirurgusok 
útlagszínvonalát n1eghaladt'1 111ííveltségíí sebész 
té11vkedésével a vál'(lshan nagy elii-;n1erést ,·ívott 
ki ;nagúunk. és Bzélcs körü r;lt~cicntúrával rendel
kezett. A. híres dehreC'eni doktorok: llfltt((ni. [.-;lrán. 

H"esz11rénri. lslrrln és C1sa-Ju) .Jc)zse/, szívesen bízták 
rú betegeik kezelését és igen gyakran f1ehészi kon
zult:únRként is igényhe vették. Latin nyelvii !eve
lezé;.,hen állott tanítón1eHtcrévcl a nagyszornbnti. 
budai. nutjd bécsi or\·osprofűsszorral - szi:í.1nof1 
..-zakküny,- i-'zcrzfljé,-el - .facoh .• !oseph Plenc:!.·
ke! is r:n .. e\ felfelé ívelú pá!yúját azonban az egész
..-égét feltírh'J szúrazhetegség f·sakhan1ar félhcszald~ 
totta. konin. :~s (!\·es korúhnn. tüdiihnjhan el
hunyt. 

.:\ dehrc(·cni :Déri ::\lúzeu1nhan {)riznek C!:!V kéz
irat ( 1:-: kiinyvec.skét. an1elyhe Cs<lktJnai hL~jŰgyez-
1.!l't te itzokat az t1r\·ossúgol.:at.. nn1e\vcket icvé
'!\eny:.:öge ~orán ha~z1Hílt ~s ahogy ii 1~1aga - J::;o
rának 11yeJ,·én írja - ... -\111elyekkel I11aga111 is 
haszno;-;ctn élte1n .-\ Pat.ien.sein1 körül. ]~:; ezért i:; 
Ln1e J-lczer\-útlniha írtain t~z ](önvvbc''. _;\ künv
vccske egy tiihh fiizetlH')\ álló napl~'1 egyik darabfa. 
J~hhe a ., ... ndndenes 11aplóhan C1sokn11ai József 
a köriilütte történt e:-;ernényeket rögzítette és Hzínes 
képekkel il\usztrúlta (a korabeli kollégiutni diák
\'Ü;eletek is chh{íl lettek istnertek). „ctí.folatként 
an1a té,-eszu1ónel.;. 1ne\y a horhél,\·-sehész apát. 
a n1olya11 111 (í velet len 1nesterc1nher11ek vélte" f ü]. 
C1sokonai halála ntán a rcceptkiinyv ide-nda viin
dorolt., 111íu ,-é!..!:iil is n f)éri 'I\Júzc111n l\l-!l-ben n1eu:-
\·úsárolta ~lzt [·!J. ,_ 

.:-\ rece11tkii11yv ke111é11y fcde\ü. nagyon 1ncgYi~ 
·"clt: kiilsejíí. ht)rkütésíi flizet.ceske. ,Jelenlegi tcl:je
deline 78 oldal. /':i()k oldala hiúnvzik. C.sokonai a 
k«inyvecskét: saját ké:.;zítésíi cínll~qlokka! részekre 
(1;.;ztotta ( !. ríf1ra) . 

. ~\ rceeptkünyvhcn az 1770-1780 kiJzötti óvck
lH.íl szúnnazr'i l;l:l dh vény van hejegyer.ve . .-\ re
cepteket alkin1ista jele/; é" (/ /.:ora!Jcli súlyrenrl
s;-::er (lihra. uncia. draehn1a. scrupulus. granunl. 
1nanipul11:-i. pngilluR. it.eze, pint. n1en;:.;ura) alkahna
zásával szerkesztették .. ~\ n('1111e11klatúra é.~ az clli
iratok a Dispensatorinn1 l)harn1ru·citic1un Jh~slriuco 
ricill/Cf/81' ( {{:"!,.</ ), a '/1a.ru }Jfiarn1aceufica f)(}.'3n~ 
niensis ( 17-1:)). a lJi.-;jiensrrfori-un1 J!cdir·o-.l>harn1a
ceuticun1 Praycnsc ( !??19 ). vala111int a Phr1rn1aco
JiOCa .Auslri1rcn-I)rnri11cia!i.~· ( 1774} a\kaln1azúsút 
feltételezik. 

.<\ „n1atcria i11edicu·· i~en Q:azdau .. -\ l:~-!-féle 
·"inqdica é:-> a l!l:Z (_·u111po~Üa e.i}·ütt.e~en töhh niint 
] ono gy{>gy;-;zer-alapanyagot reprezentál. . ..\ túlnyo
tll() tü.hh.c.;tSghen lc\-/i 1úivönyi drogon éi-> a j<'ival ke~ 
vesehh Ú;.;\·únyi é:; kéuiiai szeren kívül. t1H3-g n1indig 
igen sok olyan a!apallyag is szercl1e! a receptek
heu. a1uelvek ina nuir csak 1ui11t clav11lt kuri6-
ztunok ta;·t hatnak ;.;zán1ot érdekJ()dé.c.;re. de a1ue~ 
lyeknek abban az idt'íhcn je\entlís gy<'1gyhatúst: t u
lajdonítottak. Ciyakoriak nz olyan ~zerek, 1ui11t 
pl. a horz- vap:y kutyaz."ír (axun;..da taxi \". (·ani;.;); 
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t1- __ , ;,.· • . • , z·.1. , ., 
~.CSéi!.ft~t- t-9 ~.-:--'ff'h~ 

~- „ ?~~t-~;j:'°t!i!!9 
f;fu:„~,.~,,.;Yc'.r3f 
r-~-~~c~~:·:.-.: ·~~;:::~?:-

7. dhr11. Ci1rd1111 a rc«1:11l/:ii111;1·l1ól 

a rákHze1n (\apides v. oculi cancrorun1); a földi
giliszta pora (pulvis lu1nhricoru1n terrestiun1); az 
él{) százlábú férgek leve (succi rnillepedes vivi); 
az elefántagyar-reszelék (rn1:-n1ra aboris); a valöcli 
egyszarvú (unicornu vcrurn, a narval nevíi hal 2 n1 
hosszúra is rnegnüv{í f()gképzödn1ényc); az an1hn1 
grysea (a physetcr 111acrocephnlns. cethal hél
iirülékéhen !ev{í illatos anyau); n vüriis éi-i fehér 
korall (curalliun1 ruhrun1 'et ..... alburu); a g:yöngy
ház (1nater perlaru1n); az igazgyöngyök (1uarge
ritae): a drágakövek (lapides pretiosi: a hyacin
thus, a lazúr, a rubin, a srnaragd, a zafír sth. és 
az aranyfüst: fi:)liu1n auri); továbbá a eastore111n. 
a 111osehus. a szárított bakkecskcvér (sanguis hirei) 
é~ a rníuniapor (1nu1nia vera). -

„'-\„ co1npositák küzütt sok az arotnás víz, a con
l"lerva, a eonfeutio. az electunriun1, CSi-lC!ltia. etup~ 
ltu;truru_. liquor. spiritus. i:;yrup stb .. Ellíszeretet
tel alka.hnazták a n1ég l\Iithriades i1ontusi király 
idejébéíl :-;zárn1azö és Néró orvosa, J\nclrornaehns 
által in()dosított gvógvBzerck gyógyszerét. az nn
tidotnn1 nnivcr;-;aJén,'lT\: nevezett,._ sokszor GO-fB!c 
anyagból~ bonyolult eljárással és 1ni;-;ztiku1nn1al 
készített terjékeket (theriaca). Ilyen pl. a Csokonai 
által szívhajok ellen alkaltnazott .,l\Iixtura cor
dialis". n1cly a „Confeutio AJkerrnes Con1pleta" é~ 
„rrheriaea S111aragdina" keverékéb{í! áll [7. 8_]. 

J(ülünüs érdeklliclésre tarthat ;.;zúrnot a receptek 
közül két. rnagyar vonatkozásÍt készítu1ény. :\z 
egyik a chirurgus által „ l\.özünségesen l\Iixtura 
pannonica híjják" szavakkal jelzett ké1-;zítn1ény-
11ek a 111ásodik alkatrésze. :\ 20-féle alapanvaaliöl, 
köztük ü drúgaké)b{íl (srnaragd. rubin, zaffr. l1yn
cinthus. igazgyöngy éi-i aran}'f<'>lia) állú „[>·ulcis 
JYann.onic-us Iluber" \~)"] rrorkos .Justus .Jánl)S sze
rint ,,1\Iagyarországi , .. e.res por" [10]. valarnikor ún. 
,,:;ecretun1" é:; „fejedelrni or\·oi-lság" [) 1]. 1neiy 

1 Hkíi. 

.. ' 
! . ·h.: : .. ~l.· .. . ~ ;:, .. ' . . .• ' . "/. 

:!. ób.111 . .-! „.lfi.!'l11ri1 ['1111noni1·11'' !"l'l"CJitj'~· .-! 111<Í.<,·urli!: 
1t!l·11fr 1 ~s:: '' .. J1ul1·i11rí !'1u11111ni(·11s l.'11lwr" ( .11'1y!/l/1" 

Un:.:dui T"cr1·.-- / 11,„ 1 . 

inindenféle súlvos heteu:séu:hen kitíín(; hat<ísúnak 
bizonyult (:!. 1ibm). · ·· 

A. n11í.sik az .Eurt'11Ja-szerte is111ert és kiterjedten 
alka!n1azott .. ilqua llcr;inr1e llungariac" ( .. .J.Iag;tar 
királyné vizt•". „N11irit11s .l{os1narinr'). a virágos 
rozrnaringhól lapárláss<ll készített. szeszes. aronuís 
orvosi \"ÍZ [.1:2. l::J]. rnely az egyik. borogatásra va\{1 
orvosság alkat.részeként i-lzerepel a recept.könyv~ 
ben. \\Teszprénli István. a l_)ray (1-yörgy pozsonyi 
fr')hisztorikus inforrnációja és l)raevot.ius J'ános. 
1iáduai orv(JSfH't)fesszornak lüUü-ba11 kiadott és 
l\.azai Sá1nuel hibliotékájában felfedezett könv,·é
ben talúlt adatok alapján e készítn1ényr{)l azt~ írja 
!.I~!J. hogy annak készítési és használati n1ódját. 
valan1i11t csodálatr>S hatását lBrzséhet 111agyar ki
nilvné (lengve! királvlány). !{(ibert .Károlv hitYese. 
N,{gy Lajr;~;,_;· királyt~11k Zu1yja írta volna~ he Naját 
kezével latinul. az egyik hrevüí.rnnuí.ha. ,_-\. legenda 
szerint ez a szer olyan jó hatásúnak hizonyult. 
hogy a királyné. aki azt rendHzeresen használta. 
1nég ,S(J éves korában il"l ..... a nyújas nu1lat:-;ágok
ha11. 11111zsika ;.;zó nlntt a szapor1.t, ugr/i.c; lengyel 
tánezot vígan járta ... ". (.'J. ábra) 
C:-:okonai chirurgu;.; a rec·eptek rnellct t inegje\öli: 
-~ ..'l yyríuy.·::::erl n'1ulclö or1:0.~·t (llatvani. \\'cszp-

rénd é:-; ('.sapú. Sváj('han é:; f-lollandicíhan ta
J111lt. nagy t udúsú or\·osdokt.orokat. a ;\ \' l [ l. 
:-:zú.zadi inagyar szelloniiség kivúlú.c;úgait:). 

:;. úhrtt A [f,l!Órf.'J':'l:;r;r rh·Ö alh11/ré8::,r; 11::, „Aq1u1 lll'(/i1111, 
lin11r1a1·i11r:" (a Jl11r1.1111r J\.·irríly11•; 1·i::e). 
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--- ~4 l1clqp;/yel. 111el!fl'<' rt !J,IJrÍ(l!fs:;1'.rf n:11d('/ték (1ic
téc·s. náthaszeph'i. Yérha:;, /111orhu:-.: .ua\líc~11:-:. 
phtysi>. ha\psetek sth.). 

-- ~4z adaaolrís, illelrc a kezelés 111órljril (:;zerecsen
diúnvit. errv knlúnnal. finclzsi.ínvit. két ruha 
kiizi>°Í:t a téí-;daganatra. érvágtís stb.). 

- A bele(! necél (~lihály fijaeskárn részére: Diú
szeg:i Jlihály. ipün1 ura1nnak; Don1okos Lajo:; 
f'{)bírc'i urain neje. papok. pii.spiJkük. kéz1nlíve
sek. kallnárok. hivatalnokok. diákok sth. ré
szére) (4. ábra). 

./. áhro. (Jsoko11ai 1· it1J::; J.11 ihály s:e1111:rc (:; rfi·r;s l:orálian) 
l!atrani [Ntní11 d!ta{ rendelt Sféle or1·088<i(I (c11/011fa81n11. 

.f1u11c1U11ti, 1111y11c1it11111). 

- ~·I gy()[jy;;:;crforliHÍf (ha\sa1nun1 \'t!lnerai·iunt. C'a
tap\asn1a. clysrna. cpithen1a. f()111entatio. syna
pisinus. ha11.st11s. linctus. injeetio nü vnlnerani. 
liquor Htb.). 

- „4 r!áhur1ot, a korabeli 8::okás 82eri11t (pl. :J-a. 
Uhris. 177G - tertia novetnhris. 177(). ). 

- .1l /l(ttikrfri-us 11erét (zürnn1cl [\azai S{unuolt. 
az 1700-as év legelején alapított „ v·árosi l)a
tika 11 provizorát, inajd 177:1-töl annak tnlajdo
nosút. az orf;zágos híríi kilnyv- és 111lígylijt(ít 
(~~ Zeininger :\ntalt. az 1772-hcn alitpítntt 
.. :\rany 1~gyszarvú'' 11atika tuln,idnnnEJát). 

- ~4 uyóuy.~;:,erck árát. nen1 tételenként. hane1n 
eµy összegben feltüntetve (pl. ~rnxa apud 1)0-
1niniu1n I\:.azai 7 Rhf. -10 kr. = 7 rhénes Yagy 
rajnai fin·int é;; 40 kraJeár). 

}\ künyvec:;ke végén dr. (Jo1nbns aláírással. az 
ér111e!léki Széke\yhídon. az 1Sl5 és 1821-es évek
ben néhány vén)'t jegyzett: he valaki. Dr. C~ontbo;..; 
J)(iniel. Bihar vár1neuve egvkori fh.:ikusa. a 1na
gyar loxikoninJdalon~· 1nél't:.ánytnla11ul p]fülejtett 
alakj<l. ~;\ lexikonjához gyíijtütt anyag S kézírásos 
kötetre terjedt. do nyorntatáshan C"Sak 1 kiJtet_ je
lent 111eg 1H:l7-hen. J)ebreC'enbeu. a ,.J)OLC/-A. Itl 
JÍJlFJ11IÍE1..1Z J-'~4ló Ll~1„YJC101'l" <·ínllncl. 1~ künv\--
1·itka:-:ágh<'il 111a 111úr niindii:-;..;zc ::! példány lóf'c;r.ik 
( 1,; 1. 

.-\ kéziratos .(.o:yííjte11ié11y iµen órtékcs kor-, holy
tiirténetí és szak nini dolu1n1t•11tu111. _Bizo11vítékn an
nak. lHi'J\. a ~'\ \ · I l I. :-;zúzad \'édi l)elH·e~·enben az 
orvo8Í Ós . .c.rvc'J.c.rv:;zcrészeti tudon1ánv11ak n1tivelé:;e 
oJ'.':iZágosa1;-·ü~ ~Ie11júr6 és euröpai szfntü volt .. ~\111i
kor az országban olyan kevé;:.; \·olt az orvos. 1nint 
a fehér hollc'i. a 25-811 ezer lakosú vúroshan Jlat
\·ani. \\'cszprérni és Csapc'i. nagy tudású orvosdok
torok gy1'igyították a betegeket. l\íéltó partneriik 
,·11lt 1\.azai Há1nuel patikúrius. aki ilyen tekintet
ben 11e1nesak ~ ahogy általúhan n rc'iln szúlú iro
daltui adatok teszik -- 111íígyííjtiiként értékelendéí. 
hane111 szak111ai Yonntkoz{uc;han Í8 a korrtheli Nlrtgyar 
/!!tli/.:áriusok leojofJhjai /;özé sorolandó. 

:\. re<'ept:kiiny,-nek irodalo111türt:éneti értéke is 
Y<ttl. :\.z ur\·cissúgok kiizilt t ngyanis tiihh olyan ,-an. 
;11nit a r·hín1rgtt.s nagy fiúnak. (7.'J·okonai Vit/;: Jli
hálynak. a 111agyar felvilágnsodás lánglelldí kiiltJi
jének rendeltek piei korúhan. anlikor 11en1 iud()tt 
i'Zopni. hányt ,-agy a i'Zl'llle fújt. 

f /t( 111,\ Lt l:\/ 

1. /,'1,-rt1i{ J,,i.,„:),;: ÍL".\' i:!t (',.;ol;,onni \"itóz i.\filu'd\· 
:\lúra, !O/;). ~ . .fu!ou'· ·l.i!.·t//r: {';.;o!.;ouai \"i!l,!Z 7\lihii!\·, 
Condolat, 1 \l7ii. -- :L l'ur:;lu1 !Jafd::;s: Csokonni-(·1nl~,~
kt·k .. ·\k11<k·n1ia, ]f)fj(J. --~ 4. f\-ilírin lstr1i11: Egy ~()() 
i'·\·e~ gyógy~/.('rfiizt•!. Hajdú-Bilinri N1qdó, 1970„ 1. 
:-:z1irll. - fi. ,....,'::;iics lsti·1i11: :-izahnrl f\:inílvi ! )0\irC('f'll 
\'ú1·r1s ti'11·ti:·ri«U'. !. k. IS/ti. - fi. C's, ~\\u111 1bof1111: 
B~·rnui11tjuk 1l Ur:!tn•('í'ni lrodnlrni :\lúzetnn;;t .. !·Inj~lú
Bihnri Napló. IDSI. no\·„ 7. ~1„ - 7. !Jis1;eruu1tori1110 
fll1111·11111cr:ufic11111 .·l11stri<1cu Fieiuw11se, //:}fi. fi!). oldrd. 
-- S. J~'fr"ilihi 111{i: 7:L o!dnl. -- H. E'fúbbi 111{i: lflti. oldnl. 
-- 10. 'l'r1:n1 F'lu1n11ru•1.'11/il'ri f'r1sunie11sis, J/.f;), -10. nldnl. 

11. f)r. Jlr1uiJar,1;·f\.,18sr1 U.1111lt1: )fug,vnt· nr,·o;.;i f•111-
]('.kek. 1929. f. k„ !()0, oldal. - 12. /)/,\'jlCl!satori11111 
.llollr·o-fl/111r111111·1.:11tit·11111 l'r1111eiuie. 178!!. fi(i. o[d11l. 
!-!. ll'i:s.:p1·1~1ni f.·1/l'lin: :\I11g~·a1· Or:>ziígi Ot !\ii!(!ulis 
Eltntilkl'désf·k. 17flfi. !!. fej1·zet, li7--7S. oldal. - J;). 
Í)r. l-!rl11t1ei .l[i{{r)s: ;\ ,,d!'. Cin111lJ(l:'i llf:\·pz;:tlí nrvr1.s''. 
1-lajdü-Hilluri Z\1q11t'i, lfl7fi. fr·linuir. 2D. ~z1írn 

I. ('s(.' j le i: T/11; prc.'wripli"n br.r,/: rf t!u: r•/1ít111·u i11 
1 Jelirer·tn, ./ useph C"wf.·niuti. 

lnforinntinn is givon about. u prcscription hook of i.hc 
_\"i.'ltr;-; 1770-~~· ! /.~(l. _I n t !1(: 1•n•rerl11t.i0Bs,-vot1111u:Jl.'!Í HL'
(·ürdiiir; tu t !ic req uirr~1 nE'ni .s of í lH! rc:.;peet i·.-c erü.~1 llOI't: 
il1n11 tl1011~nnrl ingrc1\icrlis 11re i.akcn in nccot1ni. ln addi· 
tir1n to ihc rf>nding of t.hl' tnxt- of lfi:l 11n:scl'i11i.ions, 
autl1or 1111::; \\Tit Len ii si.11dy atul lins give11 1lüt.ní!~d ('0111· 
1t1ent.nry lo i he :!UO Yl'Hl' old prt.::ocri11t.ion book. 

The JHL!1('l' givt\S dc•üdls 1Lbout Ll1e ~tutii.ary work fL!H] 
rln1g I•l'l'fJ!tl'ing af·tiYiti(·fi, \Ylii~:li \Yen~ !iigld,\ niJ,-iUU'Cd 
in l-!1niµ:ary nt tilt· en<l nf 1l1c· .\.\'.TI[. \·en!ury. 

* f,'CS/(//ltl (.'/j J-:tij)Cl'f///{fJ .' 

!l-l'O I. ('s n j i. e i: Ru·1·11llibru dt. .frí.:stf ('s11/,·1i1111i, 
hir11rgn <.f urbr1 l!elircr·en. 

La al1toJ'<1 Loniµ:as J't'('i']•tlil1ron tlt·\·en1u1t1tn v! ln 
! 77U~- 17~0.uj jnroj. Sur ln l'L'('(·jdoj - rednki ii.nj kon
vcne a! ln .siiitcnipuj 1•n·;.;kri\Joj --~ r·sius rncneiii.11j tili ol 
1000 h1lzn111t.['l'ioj. l(rtltll la iakstoj dP hi !i'i:} l'Cccptnj ln 
aÜl.!H'O \·crkis o;tndon knj preiigi'i detitlnjn ldnrigajn 
nnt.ojn pri ln 200-jnra !'('f'f']•tlibro. Ln pnl.tliknjo prf'j 
ZP!ltns enrignt'<ion cn tit1n kui·nca(!an \nJ;oro11 kn-
1nedikn11H•nt11n·tignn nl-:;i,·r·{'O!l, l.;iu fi11\· dc· !n _'-\._ \.1 l l-n 
iarr_•(•ttto ('sti,: f•lstnr·a t·lt l-!u1tt!1tri11. 

( l!ajrlú-!Jihar .lleypei '!1a1ufc.':i (JyrJ[!ys:er!ári !\~ö;~11011iju. !Je!Jrc('('11. JJ/ .. '.JS~-100:! 
Érkezett: !il,,.1. X \. :2:2. 


