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URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

4 Z Uránia magyar tudományos egyesület feladata: a nagy közönséggel a tudo- 
/ \  mányos és művészeti törekvéseket megismertetni, megkedvelteim s az összes 

/  1  tudományos és társadalmi ismeretek történetét, fejlődését és jelenét olyképen 
** tárgyalni, hogy ez a komoly tudományos jelleg és erkölcsi érzék szem előtt
tartásával mindenkor vonzó, szórakoztató legyen és úgy a tudásvágyat mint a haza
fias érzelmet emelje.

A kitűzött czél érdekében szoros összeköttetést tart fenn az egyesület az Uránia 
tudományos színházzal, a mely a legalkalmasabb eszköz tudományos, művészeti és 
társadalmi ismeretek népszerűsítésére a legszélesebb körökben. A nagy közönséget 
mindig legjobban vonzza egy jól berendezett színház, szokásos színpadi tekniká- 
jával, és fényes keretével! A színház gyönyörködtetve, szórakoztatva tanít, s a 
tudományok világát oly tetszetős módon tárja fel a nagyközönség előtt, hogy annak 
érdeklődése az élet komoly czéljai, az emberiség legnemesebb törekvései, az erköl- 
csiség eszményi feladatai iránt mind jobban és jobban fokozódik.

Az egyesület három irányban támogatja a színházat: erkölcsi, szellemi és anyagi 
tekintetben.

A színháznak erkölcsi támogatásra szüksége van egyfelől amaz előítélet legyőzése 
czéljából, mintha a színház alkalmatlan volna komoly tudományos ismeretek közvetí
tésére, — másfelől azért, mert ezt a nálunk idegenszerű intézményt az arra hivatott 
tényezők közremunkálkodása és példaadása nélkül meghonosítani és megerősíteni 
majdnem lehetetlen volna.

A tudósok szeretik hangoztatni, hogy a tudomány hatalom és mi szívesen és 
készséggel elismerjük ezen axióma helyességét; de egyúttal hozzáteszszük azt is, 
hogy igazi hatalma a népek és nemzetek életében csak akkor lesz a tudománynak, 
ha nem egyesek kiváltsága marad, hanem vívmányai, igazságai a nép legszélesebb 
rétegeit is áthatják, miként a só a tengert átjárja.

Nagy nemzetek tudósai és kiváló férfiai elszigetelten élhetnek a nép nagy töme
gétől; de a magyar nemzet, melynek kultúrája még fiatal, megvárhatja kiváló fiaitól, 
hogy őt a műveltség megszerzésében támogassák és segítsék. Sőt kimondhatom, 
közönségünk ezt a támogatást mai napság még nem is nélkülözheti.

A legnemesebb vívmányok azok, a melyeket szivünk, lelkünk és eszünk teremtett. 
Ezek képezik legsajátosabb birtokunkat, a melyet az idő foga meg nem semmisít.

És a legfenségesebb érzés az, a melylyel egy ilyen befejezett alkotást szemlélünk. 
De miért legyen ez a fenséges érzés csak a kiváló tudósok, írók és művészek kizá
rólagos kiváltsága? Nem kell-e arra törekednünk, hogy ezt az érzést a nép nagy 
tömegébe átvigyük; nem kell-e vállvetve azon buzgólkodnunk, hogy a szellemi alkotás 
örömében és büszkeségében a nép azon rétegei is részesüljenek, a melyekből a min
dennapi kenyér gondteljes munkája könnyen kiölheti a szellemi élvezetek iránt érzett 
vágyat és érdeklődést.

. T Ö R E K V É S Ü N K .
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A mai társadalmi és erkölcsi viszonyok között, a mikor az egyéni érdek a közérdek 
fölé törekszik, — a mikor a jót, a helyest, a nemest és a szépet a legtöbben az önző 
gondolkodás, az egyéni érdek és az üres formaságok kényelmes szempontjából szeretik 
tekinteni, szükségesnek tartjuk, hogy a társadalom különböző rétegeit és érdekköreit 
az emberiség mindenkori közös kincse: az irodalom, a tudomány és a művészet meg
becsülésében és örök kultuszában összpontosítsuk.

És itt eszembe jut Macaulaynak egy szép gondolata.
Az idő halad a maga útján; a szerencse változó, a kedélyhangulatok elmérgesed

nek: kötelékeket, a melyekről azt tartjuk, hogy felbonthatatlanok, érdek, versengés és 
szeszély naponta szétválasztanak. Ilyen ok azonban nem érintheti azt a hallgatag tár
salgást, a melyet a legkiválóbb emberi szellemekkel folytatunk. Ezek a régi barátok, 
a kik soha sem mutatnak más-más arczot, a kik ugyanazok maradnak gazdagságban 
és szegénységben, dicsőségben és névtelenségben. A holtakkal nem versenyezünk, a 
holtak nem változnak . . .

Az Uránia-szinház olyan hely akar lenni, a hol a tudós oktatja, a művész gyönyör
ködteti és az író nemesíti embertársait és mindhárman az összetartozandóság érzetét 
nevelik.

A színház azonban fontos hivatásának betöltésénél az egyesület szellemi támo
gatását sem nélkülözheti.

Az egyesület kiséri figyelemmel a szellemi élet azon nyilvánulásait, a melyeket 
a nagy társadalom részére hasznosítani kell. Az egyesület, szakosztályai útján, magára 
vállalja a színház szellemi vezetésének egy részét is, midőn megiratja vagy kijelöli 
azokat a darabokat, a melyeket az Uránia színpadán előadnak. Végre, ha a színház nem 
volna képes a saját jövedelméből magát fentartani, azt anyagi erejéhez mérten segélyezi.

Az egyesület ily nagymérvű támogatást a színház, mely az egyesülettől teljesen füg
getlenül és önálló jogi személy gyanánt szerepel, azzal viszonozza, hogy virágzása 
esetében sem lesz a részvényesek haszonhajtó vállalata, hanem fölös jövedelmét 
részint a színház alaptőkéjének gyarapítására, részint kulturális és művészeti czélok 
támogatására fordítja.

Az egyesület más tereken is életrevalónak akar bizonyulni. Rendes tudományos és 
művészeti kiállításokat rendez; alkalmat nyújt tudományos kísérletekre, a mennyiben 
azok közgazdaságilag is fontosak; segíti a közhasznú tudományos felfedezések terjedését 
és kihasználását; közérdekű kérdések népszerűsítésére pályadíjat tűz ki vagy ily irányú 
tanulmányú utazásokat támogat; festményeket és egyéb műtárgyakat kiállításra elfo
gad, azok eladását, terjesztését közvetíti, sőt tagjai között ki is sorsol; a népszerű 
irodalmi munkák terjedését elősegíti, ilyeneket irat, illustráltat stb.

Nem részletezhetjük azonban előre tülságosan az Uránia-egylet működését; ez 
egyesület a legelevenebb kapcsolatban kívánván maradni az élettel, annak követel
ményei s változó viszonyai fogják mindig megjelölni a legszükségesebb tennivalókat 
s a legalkalmasabb eszközöket.

Az állandó összeköttetést az egylet tagjai és a nagyközönség között fenntartani 
és ápolni a jelen folyóirat hivatott. Vállalatunk a tudomány, irodalom és művészet 
iránt szeretetet és tiszteletet terjesztve kíván szolgálatot tenni a közművelődés ügyének.

Nem tudjuk: elérhetjük-e czélunkat, betölthetjük-e feladatunkat? A szerkesztők 
tele vannak jó szándékkal, de emberi gyarlóság, ha az eredmény nem mindenkor és 
mindenben áll arányban törekvésünkkel.

Sokat nem Ígérünk; arra azonban vállalkozunk, hogy az Uránia magyar tudo
mányos egyesület sokoldalú feladatát a jelen folyóirat által is híven és lelkiismeretesen 
szolgáljuk. Ezért számítunk a hazai társadalom szinének-javának rokonszenvére és 
támogatásara. Vállalkozásunk sorsát a minden szépet és jót méltányolni tudó értelmiség 
kezébe teszszük le.

Ezer éves múltúnk sokat, igen sokat tud beszélni politizáló mesterségünkről, de 
keveset, nagyon keveset munkás politikánkról és ezért mindenkit tárt karokkal fogadunk, 
a ki velünk együtt a munka dicsőségét és diadalát akár egyesületünkben, akár folyó
iratunkban hirdetni kívánja.

Molnár Victor.
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A művészet újabb irányai.

Egy idő óta, ha nem is a politizálás ma
gyaros szenvedélyességével, de bizonyos 
előkelő érdeklődéssel csüggünk a szép

művészeteken. Előszeretettel beszélünk az újabb 
művészi áramlatokról; betanultuk a szükséges 
technikus terminusokat s gyakran előhozakodunk 
velük a kiállítási termekben ép úgy, mint a tár
saságokban. Mi sem természetesebb, minthogy 
első sorban a modern irányok bírják tetszé
sünket. A secessióról úgy beszélünk, mint a 
művészeti fejlődés elmaradhatatlan következmé
nyéről és szánakozunk ama naiv lelkek felett, 
kik még mindig a régibb művészeti irányok 
termékeiben találják gyönyörűségüket. Az idea
listák, az új klasszikusok, sőt újabban már a 
naturalisták is kezdenek hitelüket vesztett embe
rek lenni a szépművészetekben.

És mégis ha az újabb kiállításokon vala
melyik naiv ismerősünk azzal a kérdéssel for
dul hozzánk, hogy a fiatal festő nemzedék 
miért keresi a rút és bamba arczokat, az asz- 
kórosság tüneteit viselő vézna tagokat; a tehe
neket miért festi violaszinűeknek, a rétet kék
nek, az eget rózsaszínűnek, a vizet sárgának 
és így tovább: nem találjuk meg hirtelen a 
feleletet, s legfölebb azt adjuk válaszul, hogy 
a művész bizonyára olyanoknak látta azokat.

De vájjon láthat-e a művész másképen, mint 
mi közönséges emberek? Igen is láthat, sőt 
kell is látnia; azt azonban már tagadom, hogy 
teljesen az ellenkezőt láthatná. A művész leg
fölebb abban különbözhet tőlünk, hogy job
ban, mélyebben belehatol az őt környező ter
mészetbe, inkább észreveszi a színek árnyalatát, 
a fény erejét, az árnyékok mélységét; de az ő 
szeme sem lehet akképen alkotva, hogy vöröset 
lásson ott, a hol mi zöldet látunk, s csak azt 
vegye észre, a mi rút, a mi formátlan a nagy 
mindenségben. Ha a művész ellentétes állás
pontra helyezkedik a művelt közönséggel, az 
mindig annak a jele, hogy még az érthetetlen- 
ség árán is az eredetiség és feltűnés sikerei 
után törekszik. Már pedig az a művészet, mely 
csak kommentárok segélyével képes hozzáfér
kőzni az érdeklődésűinkhez: lehet eredeti, de 
aligha számíthat maradandóságra. Mert jól 
jegyezte meg a jó Töpffer, hogy az eredeti
ségnek is két faja van: a tudatlanság és a 
tudás eredetisége. Azok, a mindent más szín
ben, más alakban látó fiatal geniek, kik újab
ban érthetetlen művekkel árasztják el a kiállí
tásokat, rendesen a tudatlanság eredetiségében 
tetszelegnek. Hiába, sokan vagyunk, s a mű
vésznek is mind a két könyöke igénybevételé
vel kell előre törnie, hogy észre tudja vétetni 
magát a tömegben.

Botorság volna azt követelni, hogy a művé
szet mindig letaposott nyomokon haladjon s a 
régi, elismert mesterek reczeptje szerint alkossa 
műveit. Az evolutiók a művészetben ép úgy 
elkerülhetetlenek, sőt szükségesek, mint a ter
mészetben, s az ilyen evolutiók jellege rende
sen valamely Isten különös kegyelméből való 
nagy művészben szokott kicsúcsosodni. Ezeket 
a nagy reformátorokat, még ha első pillanatra

különczködőknek és bizarroknak tűnnek is föl, 
szívesen látjük, mert nagy és tartalmas egyéni
ség nyilatkozik meg bennök; de kompromit
tálhatja őket az utánzók hada, mely a túlzásban 
keresi az eredetiséget, s a legvadabb őrültsé
gektől sem retten vissza, ha azokkal ideig-óráig 
feltűnést kelthet. Természetesnek találom, .ha 
a század közepén már nagyon émelygőssé és 
unalmassá vált idealizmus ellen a francziák 
realismusa háborút izén; ha az üres eszményi 
tájképeket a természet igaz ábrázolása, a szín
padias, lármás jeleneteket a köznapi élet meg
kapó képei váltják föl; értem az impressionis- 
mus törekvését is, midőn a mindent prózaian 
részletező naturalismussal szemben csak a lé
nyeges dolgok kiemelésére, hangulatok kelté
sére szorítkozik; nagyrabecsülöm az angol 
praerafaelistákat is, kik a régiek egyszerűségét 
és őszinteségét állítják föl követendő példák 
gyanánt s tanulni járnak a firenzeiek nagy 
mesteréhez : Sandro Boticellihez ; de iszonyodva 
fordulok el azoktól a különczködő újabb pik
toroktól, kik nem a tanulságokat vonják le 
egy-egy nagy mester műveiből, hanem túloz
zák és ennélfogva igen sokszor a karrikatura 
színvonalára sülyesztik ezeknek a mestereknek 
jellemző vonásait. Bosszankodom, ha egy táj
képen mélyen átérzett s közvetlenséggel tol
mácsolt hangulatok helyett érthetetlen szín
foltokat találok s a régiek egyszerűségét úgy 
aknázza ki valaki, hogy már Sandro Boticelli- 
vel sem elégszik meg, hanem a jámbor szer
zetes Fra Angelico Beato után képezi meztelen 
alakjait, a ki a saját sanyargatott és elaszott 
testén kívül meztelen testet aligha látott s a 
kinek nagy kiválósága nem is a bel nudo ábrá
zolásában, hanem az áhítatba mélyedt, csaknem 
átszellemült emberi arcz bámulatos visszatükrö- 
zésében áll. Már pedig a mi újítóink rendesen 
az újítások túlliczitálásában jeleskednek.

Hozzánk a szépművészetek újabb és újabb 
áramlatai rendszerint elkésve jutnak. A natura- 
lismus, verismus csak évek múlva üti föl fejét 
a magyar művészetben; az impressionismus 
akkor igyekszik érvényesíteni a maga jogait, 
midőn féktelen túlzásai a nagyobb nemzetek
nél már nevetségessé tették s a simbolismus- 
nak oktalan különczködésekbe keil merülnie 
az osztrák szomszédoknál, hogy nálunk köve
tőkre találjon. Az olyan művészek, kik az újabb 
evolutiókból okosan tudják levonni maguk 
számára a tanulságokat s a szerzett tapaszta
latokat haszonnal tudják érvényesíteni: nálunk 
a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. Ná
lunk még az izmosabb tehetségek is csak tapo
gatózások és tévelygések után kerülnek a helyes 
útra. Példa erre újabb tájképfestésünk. Kiállí
tásainkon éveken át érthetetlen és megemészt
hetetlen vásznak tarkállottak, melyek nem egyszer 
mulatságos módon mutatták az impressionisták 
és simbolisták eltévelyedéseit, s Íme ma már 
nálunk is mind sűrűbben és sűrűbben tűnnek 
föl olyan tájképek, melyeken a magyar termé
szet által keltett igaz benyomások és hangu
latok az uralkodók. Fiatal művészeink többé 
nem külföldi képeket másolnak, hanem az anya- 
természet ölén keresnek igaz impressiókat, s azt
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az érzést és hangulatot, mely egy-egy természeti 
tünemény láttára rajtunk erőt vett, igyekeznek hí
ven és őszintén visszatükröztetni a vásznaikon.

Majd eljön az az idő is, midőn nem csak 
az őket környező természetet, hanem a körii- 
löttök mozgó embereket is elfogulatlanul fog
ják szemlélni. Midőn Israels példájára nem 
igyekeznek hollandiai ködbe burkolni a magyar 
halászokat; a vidék intelligens, nyílt arczú ma
gyar parasztságára nem erőszakolnak bajor és 
sváb hülyeséget csak azért, mert egy-két, igazán 
kiváló, német festőnél ilyen alakokkal találkoz
tak, s nem látunk szétmállott, lompos női akto
kat, a minőknek ábrázolásában egyik-másik 
franczia vagy belga festő kereste az originali- 
tást, minden válogatás nélkül másolva a szemei 
elé kerülő első mintát. Mert tagadhatatlan, hogy 
a jellemzetes minden áron való hajhászása ná
lunk a rút kultuszának gyakorlására vezetett. 
Míg a nagy Rafael, Galateáját festve, gróf 
Castiglioninak arról panaszkodik, hogy «nin
csenek szép asz- 
szonyai és szigorú 
kritikusai», — az 
újabb festők, nagy 
elődjükkel teljes el
lentétben,az enyhe 
kritikusok és épen- 
séggel nem tetsze
tős minták iránt 
mutatnak elősze
retetet.

Újabb kiállítá
sainkon csak nagy
ritkán találkozunk 
behízelgő tárgyak
kal (az ilyeneket ma 
már kinyaltaknak 
és unalmasaknak 
szokták nevezni); 
de annál gyakori- 
abbak a visszata
szító, hülye arczok, a megroggyant, lumpos ala
kok, melyeket az életben nem örömest látunk, de 
a művészetben kénytelenek vagyunk a valóság 
ábrázolásaképen elfogadni. A nagy közönség lel
kében iszonyodik az ilyen látványoktól; de nyíltan 
tiltakozni nem mer ellenök, nehogy conservativis- 
mussal, elmaradottsággal vádolják. Képeket azon
ban nem vásárol, mert a zsebe rovására nem akar 
semmi concessiókat; ennél már praktikusabb.

A művészetnek le kell tennie a bizarrságok, 
a túlzások hajhászásáról, hogy magának élvező 
és vásárló közönséget teremthessen. Igazán 
csak azt kedvelhetjük, a mit megértünk s a mi 
az előadás művészetével közel tud férkőzni 
érdeklődésűinkhez. Ilyen alkotásra pedig a mű
vész csak akkor képes, ha az igazságot költé
szettel tudja egyesíteni, vagyis, ha a minket 
körülvevő természetet s a körülöttünk élő és 
mozgó embereket úgy tudja ábrázolni, hogy 
azok az igazság megkapó ereje mellett a poesis 
mindent bearanyozó fényét sem nélkülözik. A 
másolás a fotografáló gép munkája; a mű
vészre a tolmácsolás tiszte várakozik, s ezt 
teljes sikerrel csak akkor teljesítheti, ha a poesis- 
ből is van benne valami. Szana Tamás.

A felhők.

Mint arany nyilak repülnek szerteszét a nap sugarai 
a térben és égi útjokban az erőhatásoknak leg

különbözőbb alakjait szülik
A nap melege egyik legfontosabb szerepét a földet 

elborító vizek mozgatásánál játszsza. A mint a nap sugarai 
a víz felszínét érik, a felmelegített vízből párák szálla
nák fel, a melyek könnyebbek, mint a levegő, s mint 
megannyi kis léggömb különböző magasságokra emel
kednek fel. A magasban aztán a lehűlés folytán meg- 
sürűsödve, vagy megfagyva láthatókká lesznek, — és 
adott körülmények között a földre hullanak vissza. S 
aztán újra előszivárognak erdős hegyoldalak forrásaiban, 
egyesülnek a patakok vizében, és együtt hömpölyögnek 
széles folyamok medrében a tengerekbe vissza, hogy 
újra kezdjék örökös vándorütjokat.

A nap erejétől felemelt páratömegek a felhők, és 
vándorlásuk a tengerekről a continensekre egyik főfel

soknak törvényeit.
Legalul járó alakja a felhőnek a köd, és a köd szét

bomlásakor keletkező nagy gomolyfelhő, legmagasabb 
formái pedig azok a finom lehelletszeríí sávok, a melyek 
a földgömb legmagasabb hegyei felett reánk nézve elér
hetetlen magasan lebegnek.

A felhőknek legalul járó formái a melyek mindig 
nagy, durva gomolyok vagy egyszínű vastag ködlepel alak
jában fekiisznek -  legfeljebb a közepes magasságú hegyesé
gek csúcsáig emelkednek csak fel. Ezek az úgynevezett cu
mulus, vagy gomolyfelhők: a legalacsonyabb régiók alakjai.

Feljebb haladva mindinkább elaprózódik alakjuk, és 
a hófelhők és a bárányfelhők már a legmagasabb hegyek 
hórégióival esnek össze.

És mindezeknél magasabban lebeg az a finom háló, 
vagy fátyolszerű felhő, a mely jégporrá fagyott vízgőzből 
keletkezett, ember számára elérhetetlen magasan, túl 
a Gaurisankár ormán, túl a legmerészebb sas röptén, 
és a legvakmerőbb léghajós is vérző tüdővel, ájultan 
roskad kosár hajója padlójára, mielőtt ezen felhők biro
dalmát elérné.

Az első régió a föld felszínétől körülbelül 1000 méterig 
terjed. Ezentúl 7 8000 méterig a második és 10—12000 
méter a legfelső határa.

tétele a szerves életnek.
De ezenkívül is szüntelenül érdekelnek bennünket.

A festő tájképének 
hangulatát adja meg 
velők, a poéta lelke 
sokszor borong közöt
tük, a városi ember az 
ő jövetelükhöz vagy 
eltiinésükhözosztja be 
sablonos életét, és a 
szabad természet em
bere, a földművelő, az 
ő változásukat lesi, 
midőn munkarendjét 
megcsinálja.

A légkör állapotá
nak és az időjárásnak 
változékonysága és 

sokfélesége, a melytől 
alakulásaik függenek, 
rendkívül változatossá 
teszi előfordulásuk he
lyét, magasságukat és 

alakjukat és a természetbúvár ismeri is ezen változá

1. ábra. Felhősáv napnyugtakor.
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Van ezenkívül a felhőknek még egy problematikus 
alakja : a világító felhő, a mely igen ritka tiimenény csak 
éjjel látható a fekete égen; a rég lenyugodott nap 
messzire elhajló sugarai által megvilágított, gyenge fosz- 
foros fénynyel viliódzó kicsiny sávok ezek, parány jégtük 
apró raja, ismeretlen erőktől, talán 30—40,000 méter 
iszonyú magasságba felhajtva.

Minél magasabban jár a felhő, annál vékonyabb, 
gomolyok, vagy rétegek vastagsága legfeljebb 
lazább a szerkezete. Az alantjáró legvastagabb 
5 -600 méter, és a legmagasabb és legapróbbaké 
csak 1—2 méter. És egyedül a nyári zivatar- 
felhő az, a melynek kolosszális teste az összes 
régiókat átéri, mert ennek alant úszó talpa 
olykor csak 6 700 méternyire van, míg csúcsa
sokszor 8 10,000 méternyire tolakszik fel.

Kövessük már most a felhőket ügy, a mint 
lassan megérkezve elborítják az eget, majd 
esővel öntözik meg a szomjas földet, és azután 
ismét elenyésznek, elrepülnek.

A borulás első előhirnökei mindig a leg
magasabb felhők, a fátyolfelhők.

Eleinte gyéren, apró pamacsokban jelent
keznek. Finom szálacskákból vannak e pama
csok szőve, hasonlóak az árvalányhaj fürtjeihez, 
a kócsaghoz, a tépett gyapothoz.

Számuk lassan növekszik, tömörödnek és 
hosszú kévékhez hasonlóan csoportosulnak.
Ilyen alakjukat tünteti fel az í-ső ábra.

Majd a kévék éles szálai lenge fehér szalagokra 
bomlanak, és szinte észrevetleniil belepik az egész 
égboltot.

Még tovább úgy látszik a finom fonalak apróra töre
dezve egymásra hullanának és lassankint egy finom, 
alig tagozható fátyol borul az égre.

Ilyenkor aztán rendes kisérőképen egy fénytünemény 
jelenik meg a nap vagy hold körül, az úgynevezett nap, 
illetve holdgyürű, egy nagy fényes karika, a mely első 
tekintetre fehérnek látszik, de tüzetesebb megfigyelés

után a szivárványak halovány, elmosódott színeit fedez
hetjük fel rajta.

Itt a 2-ik ábra egy ily napgyürűt ábrázol.
A gyűrű egy valóságos kör, a melynek középpontja 

a nap. (A képen a fák mögött van.)
Ez a tünemény az, a mely az ember számára elér

hetetlen cirrus felhők fizikai szerkezetéről felvilágosítást 
nyújt.

Ugyanis a jelenség oka az, e felhőket alkotó kicsiny 
jégkristályok mint valami fénytörő üvegprizmák szerepel
nek, és a nap sugarait a szivárvány színeire bontják fel, 
és bizonyos optikai törvények szerint e szétbontott színes 
sugarak a világító testtől egy meghatározott távolságban 
elhelyezkedő övön szemlélhetők lesznek.

A mi vidékeinken, a hol a cirrus-felhők rendesen 
csak egy rétegben fordulnak elő, a tünemény igen egy

2. ábra. Napudvar.

szerű, de a sarkok felé közeledve mindig tündöklőbb 
és többszörösebb lesz, a minek oka az, hogy a pólusok
hoz közeledve minden vízpára jégkristályokká fagy a 
jégmezők felett és így a sokszoros fénytörés és tükrö
ződés a legcsodálatosabb tüneményeket hozza létre.

Ugyanis a nap vagy hold körül nem csak egy gyűrű 
tűnik fel, hanem olykor 6, sőt 8, amelyek egymásba 
fonódva tiindöklenek és ott, a hol egymást metszik, az 
úgynevezett melléknap vagy mellékhold tüneménye 
keletkezik.

A mint már most a felhőzet tovább sűrű
södik, a napot mindinkább elfedi, az csak’ hal
ványan tetszik át, a gyűrű jelensége lassan 
elhalványodik, eltűnik és a szürkés, egyszínű 
lepel alatt, fekete felhőrongyok jelennek meg, 
a melyek mindjobban elszaporodva az igazi eső
felhő borulatát okozzák (3-ik ábra).

Az esőfelhő tehát két rétegből van össze- 
téve, és pedig az alúl úszó nagy gomolyokból 
és a felső fátyolfelhő-rétegből, csakhogy a fel
sőket az alsó gomolyok lassan egészen elfedik 
szemeink elől.

Aztán a felhő mindinkább egyszínűbb, tago- 
zatlanabb lesz, és végre, mint egy vastag szürke 

_ lepel terül el felettünk. Eleinte cseppekben, majd 
mind sűrűbben hull belőle az eső és esik szün
telenül, órákig, napokig, a míg csak e felhőlepel 
el nem vonul.

Az ilyen borulás rendszerint igen nagy terü
letre terjed ki és országos esőzést okoz, és ez 

az esőfelhő typikus alakja, a mely az év minden szaká
ban előfordül.

Ha azután egy ilyen felhőfolyamnak miután az 
eső megszűnt — a vége közeledik felénk, a felhőlepel 
lassan felszakadozik, a keskeny rianások mind jobban 
szélesednek és szaporodnak, itt-ott már az ég is átlát
szik és végre a lomha felhőlepel mozgékony, kavargó 
gomolyagokra bomlik fel. Szél támad, és a gomolyok

3. ábra. Érkező esőfelhő.
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száma gyorsan gyérül, az alacsonyan, csak néhány száz 
méter magasban úszó, nagy, szürke felhők mind sebeseb
ben nyargalnak el az esőfelhő elvonuló zöme után.

Látjuk továbbá, hogy a felszakadt felhőlepel felett 
nincs már többé az az egybefüggő szürke, cirrus-háló, 
a mely az előoldalon érkezett, hanem apró, mozgékony, 
gyöngyfényű kicsiny gomolyok és sávocskák, ügy hogy 
a derülésnél az elvonuló felhőzet képe sokkal tarkább 
és vegyesebb, mint azelőtt volt.

Uralkodó alak ezen esetben a bárányfelhő.
Mint a léghajó-expeditiókból kitűnt, a bárányfelhők 

teljesen kifejlődött hópelyhek halmazai, a melyeket a 
légrétegek több irányban hullámzó mozgása tart fenn 
és sodor magával. Lehet az is, hogy fejlődésüknél a 
levegő villanyossága is szerepet játszik, mert a zivatar- 
felhőknek is rendes kísérőik és alakjukat, megvillanyozott 
füsttel, laboratóriumban is utánozhatjuk.

A bárányfelhők alatt, de többnyire, a mikor már azok 
is elvonultak, csapatokban, érkezik egy más fajta felhő, 
a mely szép szabályos lenge hullámokhoz hasonló. Ezek 
a hullámfelhők már vízpárákbóí állanak és alakjukat 
onnan nyerik, hogy az egymáshoz surlódó levegőrétegek 
a víz módjára valóságos hullámzásban vannak.

Végül ezek is elvonulnak és az égbolt derült kékjén 
csak itt-ott úszik egy picziny felhőrongyocska, a míg 
végre az is elpusztul, eltűnik és a fenséges, áldásthozó 
nap ragyogva nyugszik le a tisztára mosott égboltról.

Önkényt felmerül itt a kérdés, hogy a borulásnak 
itt leirt módja mi okból és hogyan keletkezik, és hogy 
az összegyülemlett felhőtömegek miért hullanak alá 
eső alakjában a földre ?

E kérdés megvilágítására tudnunk kell első sorban 
hogy a földet körülvevő légtenger, hasonlóan az Óceánok
hoz, hullámzásnak van alávetve. Csakhogy e hullámzás 
módja a vízétől eltérő és a keletkezett hullámok össze
hasonlíthatatlanul nagyobbak.

A levegőnek hullámzó mozgását érzékeinkkel észre 
nem vehetjük, de van olyan műszerünk, a mely e mozgás 
módjáról beszámol nekünk. E műszer a légsúlymérő, 
a mely a felettünk levő levegő nyomását méri.

Természetes, hogyha felettünk a levegő nagy meny- 
nyisége torlódik össze, akkor a légsúlymérő is emelke
dik, míg a szétömléskor higanya alászáll, jelezvén, hogy 
a torlódást a levegő ritkulása váltotta fel.

Már most, a hol több ilyen összetorlódott léghullám 
levegőtömege szerteömlik és a levegőáramok talál
koznak, egy lég-forgatag, légörvény keletkezik, a melynek 
a neve a meteorológiában cyklon.

Itt a térképen (5-ik ábra), a mely Európa időjárási 
viszonyait tünteti fel, 1894. augusztus 4-én, reggel, látható 
egy ily cyklon az adriai tengeren és egy másik, sokkal 
nagyobb, Finnország és Anglia között.

A vonalak,ra melyek a térképen láthatók, Európa azon 
pontjait kötik össze, a melyeken a lég
nyomás ezen nap reggelén egyenlő. A 
kis karikák a meteorologiai állomások- 
helyei, a nyilacskák a szél irányában van
nak megrajzolva és tollazatuk annál sű
rűbb, minél erősebb a szél.

Látjuk első sorban, hogy e vonalak 
elhelyezkedésében bizonyos rendszer van 
és hogy egyes ilyen vonalak zárt terü
leteket képeznek, a melyek vagy a lég
örvény, vagy a magas léghullám határai.

A vonalakhoz írott számok a lég
nyomását jelzik. Látjuk, hogy a cyclon 
magvában a nyomás a légsúlymérő hi
ganyát csak 756 milliméterig emeli, míg 
például a Spanyolországban stagnáló hul
lámhegyben 765 milliméter fölött áll, 
valamint észrevesszük azt is, hogy a sze
lek legélénkebbek a cyklonok közvetlen 
környékén.

E rajz továbbá egy tapasztalati tör
vényt is igazol. Tudniillik a szél moz
gása a cyklon északi oldalán jobbról 
balra, déli oldalán pedig balról jobbra, 
tehát az óramutató forgásával ellenkező
leg történik, a magas nyomás körül pedig 
megfordítva.

Ezen törvény az egyenlítőtől északra 
eső félgömbön érvényes, míg délen az 
ellenkezője áll.

Hogy ezen cyklonok ereje és forgási 
sebessége mily iszonyú nagy, azt főkép a tengerészek 
tudják szomorú tapasztalásokból. A vizen, a hol annak 
sík felülete sehol sem akadály — a cyclon minden erejét 
kifejti és az úgynevezett víztölcsér tüneményét hozza létre.

Ugyanis a cyclon magvában a légtölcsér feneke egész 
a vízig leér és ott őrületes sebességei súrolva a víz hullá
mait azokat is forgatja és magába szívja úgy, hogy egé
szen a felhőkig sodorja fel és vadul rohanva tovább 
összezúzza az útjába eső hajókat és sokszor a száraz 
földre futva ki néhány perez alatt városokat tesz rom
halmazzá.

Elképzelhetjük már most, hogy a levegő, a mely 
gyors rohanással igyekszik egy ilyen légörvény belse
jébe s ott gyorsan felfelé áramlik, útjában könnyen 
magával sodorja és összegyűjti a levegőben levő víz
párákat, a minélfogva a cyklon környékén az idő borús, 
felhőben és párákban gazdag, míg a magas nyomású 
területeken felhőszegény és aránylag csendes.

Áttekintést nyerünk már most a borulás sorrendjéről.
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4. ábra. Időjárási térkép 1894. augusztus 4-én, 7 óra reggel.
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Ugyanis a cyklon szélein, de magasan fenn a felfelé 
kiáramló levegő a párák egy részét iszonyú magasra 
sodorja fel és ott ömlésének irányában hosszú sávokban 
tépi szét Ez a fátyolfelhő, a mely elől érkezik, és termé
szetes, hogy a cyklon belseje felé összezsúfolódó pára
tömegek a borulást fokozatosan erősebbé teszik.

Másrészről, a mint a vízpárákat a cyklon ereje a 
magasba emeli, mind hidegebb régiókba kergeti azokat 
és az előállott lehűlés miatt a kis párabuborékok víz
cseppecskékké sűrűsödnek és a levegőben repkedő 
milliónyi porszemhez és egymáshoz tapadva annyira 
megnőnek, hogy a levegő felfelé emelő erejénél erősebb 
földvonzásnak hódolva lehullanak, és hullanak szüntelen, 
a míg csak a forgatag működik, a míg csak a mérhe
tetlen sok vízpára egyre telíti, egyre pótolja a földre 
hullott, vízzé vált gőzöket.

A mint a tapasztalás megtanította a búvárkodó embe
reket, kitűnt másrészt az is, hogy ezen 
cyklonok meghatározott utakon mozog
nak, a melyektől csak rendkívüli esetekben 
szoktak eltérni, és ezen törvény megisme
rése módot nyújtott a spekuláló meteoro
lógusnak arra, hogy egy ilyen cyklon 
helyének ismeretével a közel jövőben be
következő időt meg tudja jósolni.

így kitűnt például az, hogy az északi 
féltekén a cyklonok nyugatról keletre mo
zognak és hogy az európai continens ezek
nek legnagyobb részét Grönland irányá
ból vagy a Földközi-tenger medenczéjé- 
ből kapja.

A meteorológiai intézetek pedig na
ponta sürgönyértesítéseket kapnak, egy 
kiterjedt észlelő hálózatról. A nyert ada
tokat térképbe írva és azok alapján az idő- 
járási,elemek eloszlását megszerkesztve 
napról-napra a kora délutáni órákban 
ezen adatokra támaszkodva egy jósla
tot adnak ki, a mely jóslatoknak évente 
75 80 percentje kifogástalan sikert mu
tat fel.

Lássunk erre nézve példákat.
Egy cyklon, a mely a mérsékelt év

szakokban -déli Anglia felett megjelenik, 
innen egy nap alatt Németországba, más
nap Magyarországba nyomul, onnan pedig 
lassúdott mozgással Oroszország felé tá
vozik és ezen útjában esővel öntözi meg 
Angliát, Francziaország legnagyobb részét, Németorszá
got, Felső-Olaszországot, Ausztriát, Magyarországot és 
a Fekete-tenger környékét.

Egy ilyen cyklont Magyarországra nyomulóban tüntet 
fel a 6-ik ábra.

Vagy az előző (5.) ábrán látható olaszországi cyclon 
útja: Dél-Magyarországon át a Krim-félsziget, a mely 
útjában a cyclon főleg a meleg évszakokban igen bő 
esőket okoz Olaszországban Dél-Magyarországban és a 
Balkán-félszigeten, valamint a Fekete-tenger környékén.

Ezen (5-ik) ábrából kitiinőleg a cyklon i8g4 augusztus 
4-én reggel 7 órakor Felső-Olaszország felett működött, 
és mivel az itt említett törvény szerint várható volt, 
hogy másnap Magyarországon fog átvonulni, a magyar 
meteorologiai intézet e napon a következő 24 órára ezt 
a jóslatot adta k i: szeles, hűvös, és időnkint esős idő 
várható.

És tényleg másnap az északkeleti felföld kivételével
főleg a déli vármegyékben erős esőzés volt.

A cyklon valóban végig ment Dél-Magyarországon 
és másnap este a Fekete-tenger fölött volt felismerhető.

Lássuk már most a borulásnak és felhőknek egyéb 
alakjait.

Derült nyári éjszaka után, napkelte körül, finom 
cirrus-felhők jelennek meg az égen, a melyek később, 
a kora délelőtti órákban eltűnnek.

Délfelé egyes felhőgoinolyok érkeznek, a melyek 
nagy sziklatömbökhöz hasonlóak és mind nagyobb 
számban érkezve, hosszú csapásokban helyezkednek el 
és az égboltozat legnagyobb részét elborítják.

Ha az ilyen cumulus , magyarul gomoly -felhőt 
megfigyeljük, mialatt felettünk átvonul, látjuk azt, hogy 
talapzata forgó mozgást végez, a mely néha oly erős, 
hogy miatta nem tudjuk megítélni, merre halad a felhő.

E mellett alakját is gyorsan változtatja.
Az egyes gomolyok nagysága eleinte csaknem egy

forma és a gomolyok között az ég tiszta kék. Később 
az ég tejfehér színezést nyer és a felhőgoinolyok közeit 
köd lepi el, a melyen át a nap által vetett árnyék meg
látszik és a napsugarak a gomolyok nyílásain át széles 
küllők alakjában lövelnek szét.

Azután látjuk, hogy egyesek megnövekszenek, fel
színük dudoros lesz, és egyik a másik fölé igyekszik 
jutni. A mint két ilyen gomoly összekeveredett, illetve 
egymás fölé került, a felső szétfoszlik — hasonlóan egy 
ködpamacshoz (6-ik ábra), és egyszerre csak nagy
szemű, csendes eső, futó zápor kezd hullani.

Ez a nyári pásztás esők keletkezésének a módja.
Szép látvány a szabadban, a mint itt-ott az egy

másra gomolyodó felhők ilyen kis esőtelepeket alkot
nak, és messzire ellátszik, a mint ilyen felhőcsoportból 
szürke kévék alakjában hullik alá a záporeső, a mely üdítő 
cseppjeivel mérsékli a nyári napok száraz forróságát.

Alkonyat felé e felhők képződése megszűnik, egyre 
fogynak és mozgásuk is meglassúdik.

5. ábra. Időjárási térkép 1895. május 22-én, 7 óra reggel.
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Hosszú barázdákban összeolvadva, már csak az ég
bolt egyes vidékeit borítják be, majd tovább fogyva, 
mindjobban elaprózódnak.

Az előbb még nagy gomolyok feljebb szállva, mind 
összetapadni igyekeznek, kisebbek lesznek 
és egyes csoportokra szakadnak szét (7-ik 
ábra).

S a mint így gyengül a felhőzet, felü
lete mindig tagozottabb lesz, s a gomolyok 
mind apróbbakra oszlanak szét, mielőtt vég
leg eltűnnek.

A felhőzetnek ez a formája télen is elő
fordul és a hófelhőt alkotja (8. ábra).

Az egyes felhőpikkelyek azonban télen 
rendesen nagyobbak és látszólag vékonyab
bak, nagyságuk egyforma, sűrűén egymás 
mellett, de egymásra sohasem torlódva, 
gyorsan vonulnak, s legtöbbnyire oly át
látszók, hogy a hold is árnyékot vet rajtuk 
keresztül.

Téli időben jelenlétük minden más alakú 
felhőt kizár és az égnek óriási területét be
fedve, néha napokig vonulnak éjjel-nappal 
tündöklő hófehéren s a mint a nap vagy hold 
előtt elvonulnak, szivárványszínű, gyöngy
házfényű udvart képeznek azok körül — majd hirtelen 
elváltozva, megsűrűsödnek, alattuk egy ködlepel terül vé
gig és erős hóesést hoznak és később ismét, szinte észre
vétlenül, eltűnnek.

De térjünk vissza az előbbiekhez, a nyári alkonyat 
felhőihez.

A felhőzet egyre fogy és már csak itt-ott úszik egy

kis felhőmaradvány, és most újra feltűnni látjuk — bár 
csak rövid időre a finom cirrusok pamacsait, mi
előtt az ég teljesen kiderül.

Egy egészen különálló alakja a felhőzetnek a zivatar

felhő. Méretei valamennyinél nagyobbak és mindenkor 
egy bonyolódott légnyomás-eloszlás területén lép fel, 
egy-egy kis cyklon typikus felhőzeteként.

Mintha ezernyi apróbb gomolyfelhő törekednék egy
másra tódulni, óriási gombolyagokban úszik 
egy vízszintes bázison (8-ik ábra), a melynek 
távolsága a csúcstól több ezer méter, és ezen 
iszonyatos tömegekben a légtömegek felfelé 
való áramlása miatt nagymérvű keveredés, súr
lódás és hőváltozás az okai azon roppant erő 
megnyilatkozásának, a melyeket a zivatarban 
tomboló jelenségeknél tapasztalunk.

Vagy mint egy ragyogó, aranyszegélyű 
szürke függöny közeledik, eltakarva előlünk 
a napot, vagy az alkonyodó nap előtt mint 
egy sötét, fantasztikus főnix madár repül, iszo
nyatos távolságból feltűnve, vagy máskor a 
nappal szemközt érkezve, távoli hófedte hegy
óriáshoz hasonlóan hömpölyög felénk, tetején 
a cirrusrégiók finom hajszálai foszladoznak le 
csúcsairól és övezik át a tündöklő fehér óriást, 
míg bázisa sötét, tintafekete és összeolvadni 
látszik a belőle szakadó esőlepellel.

Külseje valóban megfélemlítő, midőn gyors 
rohanással közelítve, morajló, villogó zivatart 
hordoz ismeretlen mélyében, és a zivatarban 
kitörő borzasztó elemi csapások jogosulttá 
teszik ezt az érzést, a melyet megjelenése okoz.

De legfélelmesebb alakja a jégzivatarban 
fenyeget. Ott a fehér felhőhegy-óriást alul, egy, 
az égő szalma füstjéhez hasonló, szennyes
sárga koszorú övezi, a mely alatt áttetsző, zöld 
függöny módjára csüng a zuhogó jégfal és a 
felhő oldalain kavargó, aczélszinű felhőron
gyok, mintha a rombolás jelképei volnának !

Hogy a zivatarfelhőben hogyan alakul át a 
nap melege által felhalmozott esőmennyiség vil
lámokká, s mi az oka annak, hogy eg)' esetben 
víz, máskor meg jég alakjában dobja vissza a 

tenger vizeit, bizonyos választ a tudomány még mai 
előhaladottságában sem tud adni.

E felhőóriások belsejében elrejtett változások men-

6-ik ábra. Szétfoszló zivatarfelhő.

7. ábra. Bárányfelhő.
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nek végbe, a hova az ember el nem hatolhat, és 
az ott történő rejtélyeket semmikép sem követheti, 
mert hiányzik minden tapasztalati alap, a mely 
ezen kérdésekre világosságot vetne.

És a modern emberek között akadt mégis egy 
vakmerő, a ki meg merte üzenni a titánok harszát 
az Olympus Istenei ellen, szappanbuborékoknak 
meri tekinteni ez iszonyú kolosszusokat és a 
mennykövek dübörgésére ágyűlövéssel felel, sivító 
légörvényeket lődözve rájuk, hogy megszaggassa, 
semmivé tegye őket . . .

Ki tudja, milyen sikerrel ? . . .
A zivatar elvonultával az ég képe még keve- 

redettebb, mint az esőfelhő után és ilyenkor úgy
szólván minden felhőformát megtalálunk az égen. 
Sokszor a zivatar elvonultával nyomban érkezik 
a másik, vagy harmadik zivatarfelhő, s olykor a 
maradék felhőzetből fejünk felett látjuk megszü
letni az ríj viharóriást, —- de végre is a tombolás 
után, amelyet a zivatar okozott, mintegy vigasz
taláskép balzsamos, üde levegő leng újra és az 
elvonuló barna felhőn kifeszülő szivárvány a har- 
czoló, zúgó elemek békekötésének jelvénye.

Legegyszerűbb, de legunalmasabb a téli ég 
felhőzete. Csendes időben a vízpárák nem képe
sek felemelkedni és a hideg, fagyos levegőben 
vízcseppekké sűrűsödnek, mielőtt elhagyhatnák a 
föld felületét, és nyugodt, lomha tömegben fek
szenek el köd alakjában, sűrű, dermesztő gőzt 
gyűjtve körénk, a melyen át alig látunk, és a tél 
dermesztő lehellete sokszor fagyasztja őket meg 
és^csendeseii lerakja a kicsiny jégtűket mindenüvé, 8. ábra. Szakadozott gomolyfelhő.

g. ábra. Közelgő zivatarfelhő.

és tőle telhetőleg igyekszik zúzmarával tenni 
csillogóvá a szürke világot, a lombtalan fákat, 
az elgémberedett földet.

És ez unalmas, szürke gőz vagy felemel
kedik, hogy még unalmasabb, még szürkébb 
palástot vonjon az égre, a mely néha napo
kig mozdulatlanul fedi előlünk el a napvilá
got, vagy máskor nagy gomolyokban hirtelen 
szétomlik (1. ío. ábra), eltűnik, mielőtt észre- 
vennénk, vagy otthagyva a völgyeket, rá
fekszik a hegyek oldalára, mint a füst, las
san imbolyogva szakadékról szakadékra, míg 
lassan elmúlik, vagy megint beléolvad egy 
újraszületett ködtengerbe.

Fzekben elmondottuk, a mit a felhőkről 
tudunk.

Láttuk, minő fontos szerepet játszanak 
az időjárás módosításában. Láttuk, mily nagy 
határok között mozog birodalmuk, és hogy 
e nagy birodalomban alakjaiknak minő válto
zásait és e változások minő törvényeit is
merhetjük m eg; s most még csak arról nem 
szóltunk, milyen a színezésük.

De ki tudná lefesteni az ő pompájukat, 
az ő ragyogásukat? A tiszta feketétől a va
kító fehérig, az arany és ezüst, a bíbor, a 
sárga, a kék, a zöld és viola minden színeit, 
minden ragyogását megtalálhatjuk bennük, 
a mint más színeket fest rá a nap, másokat 
a hold, másokat a halványan pislogó csil
lagvilág . . .  de az bizonyos, hogy szépek.

A poétikus égbolt, a természet szép köl
teményeinek illusztrácziói ők, a miket egy
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rejtélyes ecset bűvös tudománynyal fest az égre, és az ég 
nem is volna szép, ha felhők nem volnának ; kiszárítaná 
belőle az örökös derű a poezis minden virágát, mint a 
hogy kiszáradna a föld kérge, ha ők nem öntöznék 
szüntelen ; és nélkülök nem lehetne a földön élet, mert 
egyrészről akadálytalanul perzselné agyon a védtelen

földet a nap heve és másrészről felhőtlen éjje.ken aka
dálytalanul sugározná ki minden életmelegét az öreg 
föld s olyan lenne felhők nélkül a föld is, mint a hold, 
a melynek egyik felét egy örökös nappal forraló tüze 
égeti, másik felét pedig egy örökös éjszaka fagyasztó 
lehellete teszi lakatlan jégsivataggá.

Kcirvázy Zsigmondi.

Emberi betegségeket terjesztő 
állatok.

A z orvosi tudomány ideális czélját nem 
/ \  egyedül a betegségek meggyógyításában, 

1 1  mint inkább azok elhárításában kell ke
resni. Ezt az ideális czélt azonban csak akkor 
közelíthetjük meg, ha megismerjük a betegsé
gek okait és mind azokat a szövevényes utakat, 
melyeken a betegségeket megindító káros ha
tások az emberi szervezetig eljuthatnak; hiszen 
czéltudatosan és eredményesen csak olyan ve
szedelemmel szállhatunk szembe, a melynek 
forrását, eredetét ismerjük.

A mai orvosi buvárlat eredményeinek nagy 
jelentősége épen abban rejlik, hogy segítségé
vel sikerült számos fertőzésből eredő vagy jár
ványos alakban előforduló betegségnek az oko
zóit, sőt azokat az utakat is megismerni, a 
melyeken káros hatásukat kifejtik. É nagy je
lentőségű felfedezések reális alapot teremtettek 
annak a törekvésnek, hogy a fertőző betegségek 
okozóit távoltarthassuk, illetőleg megsemmisít

hessük és ártalmatlanokká tehessük, vagy pedig 
az emberi szervezet ellentálló képességét meg
felelő eljárásokkal annyira fokozhassuk, hogy 
az képes legyen leküzdeni, mintegy paralizálni 
ezeket az ártalmas anyagokat még akkor is, 
ha beléjutottak.

A modern államok törvényes intéz
kedésekkel. igyekeznek leküzdeni, vagy 

, legalább is kisebbíteni a fertőző beteg
ségek veszedelmét s megvédeni azok 
ellen polgáraik egészségét és életét; 
ezek az óvó rendszabályok azonban 
magukban véve még sem elegendők 
arra, hogy minden az egészségre ár
talmas tényezőt elhárítsanak az útból, 
ha az egyes emberek a magok részéről 
is nem tesznek meg minden lehetőt 
arra, hogy egészségöket oltalmazzák.

A mindennapi tapasztalás azonban 
arra tanít, hogy a legtöbb ember nem 
ismeri azokat a körülményeket, a me
lyek megindítói, terjesztői lehetnek a 
fertőzésből eredő betegségeknek és így 
természetesen nem is képes magát vagy 
családját azok ellen megvédelmezni.

A házi állatokról s köztük a kutyák
ról is kevesen tudják, hogy könnyen le
hetnek emberi betegségek okozói, vagy 
legalább is terjesztői.

A kutyát mindenki úgy ismeri mint 
az ember hűséges szolgáját, a ház és 
a nyájak éber őrét, a ki sok ember va
gyonát, sőt életét mentette már meg s 
veszély idején sokszor bámulatos ön
tudattal segít az emberen. Számtalan 

megható mese és történet dicséri hűségét, okos
ságát, de annál kevesebb figyelmeztetést hallunk 
és olvasunk azokról a veszedelmekről, a melyek
nek ez az önzetlen barát, ez az önfeláldozó 
szolga lehet az okozója.

A veszettségről ma már általánosan ismere
tes, hogy emberen is csak ügy törhet ki, ha 
veszett állat, legtöbbször épen kutya, harapás 
közben testébe oltja a veszettséget okozó fer
tőző anyagot, a vírust, a mely azután a hara
pott sebből lassankint felszívódik, a megmart 
testrészben levő idegek és nyirokerek mentén, 
az agyvelőbe és gerinczvelőbe és létrehozza ezt 
a félelmetes betegséget. Szerencsére Pasteur 
zseniálitása ^megtalálta a módot, melylyel e be
tegség kitörése megakadályozható, ha ideje
korán kerül kezelés alá a megharapott ember; 
hanem azért mégis sok ember hal meg éven- 
kint e kínos betegségben, a kik egyáltalában 
nem, vagy csak későn kerülnek a veszettség 
ellen oltó Pasten /'-intézetekbe.

Tulajdonképen azonban nem a preventív- 
orvoslásban rejlik e betegség gyökeres ellen
szere, hanem azokban a kipróbált óvóintézke
désekben (szájkosárkényszer, ebadó, zárlat), a 
melyek a lehetőségig útját állják állatok között 
a veszettség terjedésének és ezzel csökkentik 
emberekre nézve is a fertőzés veszélyét; csak
hogy a kutyákkal szemben sokan érzékenyeb
bek mint embertársaik iránt s inkább megnyu- 
gosznak abban, hogy évenkint több ember éle
tét veszítse, hogysem betartanák a törvényes

10. ábra. Szétfoszló köd.



intézkedéseket és szájkosárral, zárlattal és más 
óvóintézkedésekkel kínoznák kedves kutyá- 
jokat.

De az emberiség legpusztítóbb betegsé
gének: a gümőkórnak is terjesztője lehet a 
kutya.

Régebben azt hitték ugyan, hogy a hús
evő állatok és köztük a kutya is, immunisak 
a gümőkórral szemben, sőt a kutyák vérsa
vóját emberek gümőkórjának az orvoslására 
is megpróbálták értékesíteni. Mikor azonban 
Koch a gümőbaczillust felfedezte és így meg
adta a lehetőséget arra, hogy a gümőkór biz
tosan megállapítható legyen, kiderült mihamar, 
hogy a kutyák a gümőkór iránt fogékonyak, sőt 
nem is olyan ritka közöttük e betegség, mint azt 
általában hiszik. Cadiot szerint Francziaország- 
ban (Alfort) minden 225-dik kutya gümőkóros, 
Fröhner Berlinben az állatorvosi főiskolában 
kezelt kutyák 0-04°/ -át, Qalli-Valerio Milanó
ban 2*02°/(1-át, Eber Drezdában 275°/0-át ta
lálta gümókórosnak, Budapesten pedig r í 7% 
szenvedett e betegségben a felbontott ebek 
közül.

Legtöbbször a szobaebek kapják meg a 
gümőkórt, világos bizonyítékául annak, hogy 
az ember társaságában élő állatok vannak leg
inkább kitéve a fertőzés veszélyének. Több 
olyan eset ismeretes, a mikor a gazda és ku
tyája egyformán giimőkórosaknak bizonyultak.

Természetes, hogy az ilyen gümőkóros állat 
újabb fertőzésnek lehet a forrása, mert beteg 
testéből épen úgy ürülnek ki gümőbaczillusok, 
mint a beteg ember szervezetéből. Sőt még 
könnyebben, mert a gümőkóros kutya testének 
felületén, a bőrön is keletkezhetnek fekélyese- 
dések, a melyekből a fertőző anyag szétszóró
dik mindenfelé, a hol az állat megfordul.

A szobaebek kiváltságos helyzetüknél fogva 
sokszor egy ágyon feküsznek gazdáikkal, játszó
társai a gyermekeknek, a kik etetgetik, simogat
ják, csókolgatják türelmes barátjukat, és mindez 
bőséges alkalom arra, hogy ilyenkor a betegség 
pusztító 'csiráit beleheljék vagy szájukba vigyék 
és lenyeljék.

Ezek a hűséges állatok terjesztik az emberek 
között az Echinococcus-betegségei is, a mely 
Izlandban annyira elterjedt, hogy a lakosság 
V43-része szenved Echinococcus-kórban, a mi 
épen nem csodálatraméltó, ha tudjuk, hogy 
Izlandban 28 kutya, 36 szarvasmarha és 488 júh 
esik 100 emberre és a hosszú télen át az em
berek együtt élnek az állatokkal. A szarvas- 
marhák és a juhok belső szervei tömegesen 
tartalmazzák az Echinococcus-féreg fejletlen alak
jait, az Echinococcus-hólyagokat vagy tömlőket; 
ha azután az ilyen állatokat levágják, a hólya
gokkal telt szerveket a kutyákkal etetik meg, a 
melyeknek emésztő csatornájában kifejlődik 
az Echinococcus-iéreg {Taenia echinococcus), a 
kutya testéből kikerülő peték pedig a tisztátalan 
lakásokban és rossz hygienikus viszonyok kö
zött élő emberek szájába és emésztő szer
veibe kerülnek, itt azután a petéből előbúvik a 
féreg álczája, hogy elvándoroljon valamelyik 
testrészbe, legtöbbször a májba, a hol meg
telepedve újra hólyaggá fejlődik és súlyos

betegségnek az okozója lehet, a melyet legfel
jebb operálással sikerül meggyógyítani.

Izlandban e betegség mindennapos, nálunk 
ritkább ugyan, hanem azért Korányi Frigyes 31, 
Puky 15, Imrédy pedig 12 esetét ismertette 
mégis, a mi könnyen megérthető, ha számba 
veszszük, hogy a budapesti kutyáknak 1:13 
százalékában (a vidékieknek pedig kétségtele
nül sokkal nagyobb százalékában) él az Echi- 
nocdus-féreg és így nálunk is elég alkalom 
kínálkozik arra, hogy a kutya emésztőszervei
ből kiürült peték a vele együtt élő, játszó és 
foglalatoskodó emberek szervezetébe juthas
sanak.

A kutyák belső szerveiben tartózkodó fér
gek közül különben még mások is {Dipylidium 
caninum, Ascaris mystax) bevándorolhatnak az 
emberi testbe, a mi hasonlóképen a kutya iránt 
táplált előszeretetből származó gondatlanság 
következménye.

Végül még csak az Ízeltlábúakhoz (Arthro- 
poda) tartozó' féregszerű Linguatula-1 említem 
meg, a mely kifejlődött állapotban a kutya orr
üregében él, lárvái pedig kérődző és rágcsáló 
állatok belső szerveiben tartózkodnak, de em
berekben is előfordulnak (Zenker Drezdában a 
felbontott emberi hullák 4 09%-ában megtalálta). 
A fertőzés úgy történik, hogy a kutya orrá
ból kikerülő petéket emberek is felszedhetik 
és a tisztátalan kézről, vagy más módon is, a 
szájba és emésztő szervekbe kerülhetnek, a 
hol azután a peteburokban rejlő fiatal álcza 
kiszabadul és vándorlásra indulva, legtöbbször 
a májban telepszik meg.

Valamennyi állatot, a melyek terjesztői, köz
vetett okozói lehetnek az emberi betegségek
nek vagy nyers terményeik útján okozhatnak 
ragályozást, nem sorolhattam itt fel, épen azért 
csak azokról a betegségekről kívántam meg
emlékezni, a melyeket az emberrel legszoro
sabban együtt élő házi állat, a kutya terjeszt. 
De ez a nehány példa is eléggé bizonyítja, 
hogy az állatokkal való érintkezés közben soha
sem lenne szabad elfelejtkezni a szükséges 
óvatosságról, mert a gondatlanság súlyos követ
kezményekkel járhat.

Dr. Rátz István.

A láthatatlan sugarakról.

Pár évvel ezelőtt Röntgen új sugarakat fedezett fel, 
melyekkel bizonyos eszközök felhasználása mellett 

az ember csontjainak és egyes belső szerveinek árnyék- 
képeit láthatjuk. Ez a különösen nem szakember 
előtt misztikusnak és természetfelettinek látszó tény 
az új sugarakra fordította a figyelmet és egyszersmind 
más eddig kevéssé méltatott láthatatlan sugarak iránt 
is felkeltették az érdeklődést, úgy hogy ezekről az utóbbi 
években a legkülönbözőbb dolgozatok gyors egymás
utánban jelentek meg.

Az alábbiakban, lehetőleg röviden, e láthatatlan suga
rakról szóló eddigi ismereteinket állítom egybe.

Ha a nap sugarait vékony hasadékon bocsátjuk ke
resztül s azután üveghasábra — prismára ejtjük, 
akkor a prisma mögött elhelyezett ernyőn nem egyetlen
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fehér hasadék-képet, hanem a hasadék képeinek szivár
ványszínű sorozatát, a színképet kapjuk. A fehér fény 
ugyanis nem egynemű, hanem a szivárványszinek össze
ségének keveréke. E különböző színű fénysugarak, mint
hogy azokat a prisma különböző fokban téríti el irá
nyukból, azaz különböző mértékben töri meg, szétválnak, 
s a színképet adják.

A jelenleg elfogadott hypothesis szerint a fény az 
aethernek, a mindenséget betöltő és minden testen át
hatoló sülytalan valaminek, hullámzó mozgása. A fény
sugarak színbeli különbözőségét a hypothesis a hullám
hosszak különbözőségére vezeti vissza. Alkalmas tüne
mények alapján a fénysugarak hullámhosszát meg is 
mérhetjük. Legnagyobbak a vörös, legkisebbek az ibolya 
fény hullámai. A testek a reájuk eső fehér fénysugarak
ból bizonyos színűeket visszavernek, ez adja az átlát
szatlan testek színét; bizonyos színűeket átbocsátanak : 
innen az átlátszó testek színe. Hogy mily sugarakat 
bocsátanak át a testek, az azok anyagától és szerkeze
tétől függ. A vörös üveg például azért vörös, mert a 
vörös sugarakat átbocsátja, míg a többieket elnyeli. És 
így természetes, hogy különböző sugarakra nézve más 
és más testek átlátszóak. Ez alapon már nem oly cso
dálatos, hogy a Röntgen-sugarak áthatolnak oly teste
ken, melyeken a szemünkkel látható fény nem bír át
törni.

Ha a nap színképét az ibolyán tűi és a vörösön alul 
megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy ott is vannak bizo
nyos sugarak, a melyeket ugyan nem láthatunk, de a 
melyek jelenlétéről alkalmas segédeszközökkel meg
győződhetünk.

Fényképezzük le a nap színképét. A photographia szép 
lesz az ibolyán túli részen is, ott, a hol nem látunk 
semmit. Az érzékeny lemezre ugyanis ezen ibolyán túli, 
ultraviolet sugarak is hatnak, a miért is ezeket, bár 
nem egész helyesen, chemíai sugaraknak is szokták ne
vezni. E sugarak jelenlétét még egy más jelenség is el
árulja. Bizonyos anyagok ugyanis — pl. a baryumplatin- 
cyanür (Röntgen-ernyő) ezen sugarak hatásának kitéve, 
színes fényben világítanak, fluorescálnak. Az ultraviolet 
sugarak épen úgy aetherrezgések, mint a fény, csupán 
a hullámok rövidebbek.

A fluorescencia-hatásuk onnan van, hogy e testek az 
ultraviolet sugarakat elnyelik s az így felvett energiát 
vagy rögtön vagy lassacskán fényenergiává alakítják.

A vörösön aluli, az infra-vörös sugarakról, melyek a 
fénysugaraknál nagyobb hullámhosszaságúak, legegy
szerűbben azok hőhatása útján szerezhetünk tudomást. 
A színkép e láthatatlan részébe helyezett érzékeny hő
mérő (akár thermo-oszlop, bolometer) hőemelkedést 
mutat. Régebben e sugaraknak csupán ezt a hatását is
merték, a miért is ezeket hősugaraknak nevezték el.

Mondanunk sem kell, hogy vannak oly átlátszatlan 
testek, melyeken a hő- vagy az ultraviolet sugarak át
hatolnak ; viszont vannak oly átlátszó testek, a melyeken 
az infra-vörös vagy az ultraviolet sugarak nem men
nek keresztül. így a kaucsukon, eboniton vagy a jód 
szénkéneges oldatán a fény nem hatol át, de igen jól a 
hősugarak; a timsóoldat, csillámlemez a fényre átlátszó, 
míg a hősugarakat nagy mértékben elnyeli.

A hősugarak jelenlétét újabban még más módon is 
kimutathatjuk és pedig vagy azáltal, hogy e sugarak bizo
nyos testek phosphorescens fényét kioltják, vagy pedig 
azon alapon, hogy ezek az előzetesen kissé megvilágított 
fényképező lemezre hatnak. A hősugarak e hatásai 
Gustav Le Bon valóban meglepő és szinte hihetetlen 
kísérleteinek nagy részét megmagyarázzák. Le Bon kí

sérleteit Röntgen előtt két évvel kezdte meg, s a Rönt
gen sugarak publicatiójától indíttatva, az akkor még 
befejezetlen kísérleteket a franczia akadémiában bemu
tatta. Ekkor még nem volt tisztában azzal, hogy a leg
több esetben az infra-vörös sugarak hatottak, épen ezért 
az eleintén felfedezni vélt új sugarakat franczia szellemes
séggel lumiére noire -nak, söte't fénynek nevezte el. A 
sötét fény felett vagy kétévigtartó nagy polémia keletkezett, 
végül azonban Gustav Le Bon kísérletei többnyire iga
zaknak bizonyultak. Nem czélom, hogy Le Bon érdekes 
kísérleteit itt részletezzem, csupán példaképen felemlítek 
egyet-kettőt közülök. A kísérletekhez különösen phos- 
phorescáló zinksulfiddal bevont ernyőt használt; meg
jegyezzük azonban, hogy a zinksulfid készítési módja 
annak használhatóságára igen nagy befolyással van. Kí
sérletei közül álljon itt a következő. Petróleum-lámpá
val világítunk meg egy kulcsot hátulról, állítsuk vele 
szembe a fényképező készüléket úgy, hogy a kamara 
tejüvegén a kulcs sötét képe keletkezzék. A nélkül, 
hogy az összeállításon valamit változtatnánk, fedjük el 
a lámpát tökéletesen fehér papírral, borítsunk a kulcsra 
egy ebonit-dobozt, s tegyük a tejüveg helyébe a zink- 
sulfidos ernyőt, a melyet előzőleg megvilágítottunk, 
akkor a kulcs helyén a phosphorescencia megmarad, 
míg a környezetben kialszik, úgy, hogy néhány másod- 
percz múlva a kulcs világító képét látjuk az ernyőn ; 
természetesen a kísérletet teljesen sötét szobában kell 
végeznünk. Az ernyőt a kulcs képével azután akár le is 
fényképezhetjük. Az ernyő helyett közvetlenül előre meg
világított fényképezőlemezt is használhatunk, de ez vagy 
5000-szer érzéketlenebb. Hasonló eljárással Le Bon át
látszatlan testeken keresztül különböző tárgyakat lefény
képezett. Az előzők alapján a magyarázat egyszerű. Az 
ebonit, továbbá a papír, fa, márvány stb. a hősugarakat 
meglehetősen átbocsátja, a fémek pedig elnyelik. E su
garakra nézve Le Bon ilyen eljárásokkal a visszaverő
dést, a törést, kettőstörést kimutatta, a mint azt külön
ben már más módon kimutatták.

A «lumiére noire»-ral végzett kísérletek másik része 
pedig, a mint a szerző nevezi, láthatatlan luminescen- 
£7fl»-val magyarázható. Ugyanis bizonyos phosphores- 
cáló testek, így különösen a calciumsulfid, ha megvilá
gítás után sötétbe visszük, a phosphorescens fény megszűn
tével még hónapok múlva is hatnak a fényképezőlemezre. 
A hatósugarak a fénysugarakkal minden tekintetben iden- 
ticusoknak bizonyultak, csupán csak nem láthatóak. E 
sugarakat tehát méltán megilleti a sötét fény elneve
zés. Valószínű, hogy egyszerűen e sugarak oly kevéssé 
intensivek, hogy szemünk nem képes észrevenni, a fény
képezőlemez azonban, a mely a hatásokat összegezi, 
megérzi azokat. így Le Bon egy szobrot calciumsulfid- 
dal bevonván, megvilágította, ezután teljesen sötét szo
bában a már előre felállított fényképezőkészülék elé 
tette, s arról hosszabb idő után felvételeket eszközölt. 
Tizennyolcz hónap múlva még le tudta a szobrot fény
képezni, de már ekkor két hónapos exponálás volt szük
séges, míg eleintén pár óra elegendő volt. Később már 
hosszabb exponálással sem sikerült a fényképezés.

Láttuk tehát, hogy már maga a napfény tartalmaz 
láthatatlan sugarakat. Hogy ezek láthatatlanok, az tisz
tán a mi érzékszervünk, a szemünk szerkezetétől, beren
dezésétől függ (nagyrészt elnyeli e sugarakat), mert a 
látható fény és a láthatatlan infra-vörös és ultraviolet 
sugarak között csupán quantitativ, hypothetikusan szólva, 
hullámhosszkülönbségek vannak.

LJgyancsak a Röntgen-sugarakkal egyidőben fedezte 
fel Becquerel a róla elnevezett láthatatlan sugarakat,
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melyeket az urán és annak egyes vegyiiletei (kalium- 
uranylsulfat, natriumuranylsulfat, ammoniumuranylsulfat, 
uranylnitrat, az uranérczek) kilövelnek. E sugarakról, 
melyek sok tekintetben hasonlók a Röntgen-sugarak
hoz, eddig biztosan a következőket állapították meg: 
Nem más sugarak előzetes behatása útján keJetkeznek 
az uransugarak. (E mellett bizonyítanak a teljesen sötét
ben évekig tartott urán-sók, továbbá az a kísérleti tény, 
hogy a sötétben átkristályosított uranylnitrat, a mely 
oldáskor photoluminescenciáját elveszíti, — radioactiv 
azaz sugárzó hatásából nem veszített.) Pormentes leve
gőben a vízgőzt felhővé sűrítik ; fémeken és más átlát
szatlan testeken áthatolnak; a fényképezőlemezre hat
nak ; a calciumsulfid e sugarakkal napokig besugározva, 
melegítéskor phosphoreskál ; a gázokat elektromos veze
tővé teszik. Az urán elektromos töltését elveszíti. A 
szabályos visszaverődést, törést eddig biztosan kimutatni 
nem sikerült. Valószínű, hogy e sugarak nem egyneműek, 
s az aether transversalis hullámai, melyek luillámhossza- 
sága az ultraviolet-énél kisebb.

E sugárzás energiaforrása egyelőre ismeretlen ; ugyan 
erre már több hypothesist állítottak fel. Crookes szerint 
a levegő - molekulák mozgási energiájának egy részét 
alakítják át. Ez ellen szól, hogy ez anyagok radioactiv 
volta épen olyan levegőben, mint légritkított térben. 
Curie szerint ezen anyagok a térben egyébként létező 
láthatatlan talán a Röntgen-sugarakhoz hasonló 
sugarakat absorbeálják s Becquerel-sugarakká alakítják. 
Ez ellen szól, hogy az anyagot nagy mélységbe (800 
méter) vivén, ott épen oly hatásosnak mutatkozott; ezen
kívül kathodsugarakkal vagy Röntgensugarakkal való 
megvilágítás radioactiv voltát nem befolyásolta. Végül 
Elster és Geitel lehetségesnek tartják, hogy ez anyagok 
molekulái labilis módosulatokból stabilisbe mennek át 
s az ekkor szabaddá váló energia alakul át e sugarakká. 
Ekkor azonban a radioactiv testnek lassacskán inactivvá 
kellene lennie, a mi még nincs bebizonyítva.

Hasonló Becquerel - sugarakat lövelnek ki a thor- 
vegyületek, sőt a Szent János-bogár fénye is hasonló 
tulajdonságú. (Thor vegyület van az Auer-égők világító 
testében is.) Az uranérczek analysisekor Curie házas
pár két különböző radioactiv anyagot választott le, 
melyek közül az egyik a nehéz, a másik az alkali föld
fémek közé jutott. Ezen anyagok tisztán elő nem állít
hatók. Szerzők a nagyfokú radioacíivitást új elemeknek 
tulajdonítják s ezeket polonium >, illetve «radium -nak 
nevezték el. A poloniumtartalmú anyag 400-szor, a ra- 
diumtartalmú goo-szor hatásosabb, mint az urán. A le
választott anyag fő tömegében baryumsulfat, illetve 
baryumchlorid ; chemiailag más nem mutatható ki benne. 
E baryumvegyületek ha tartalmaznak is valami új anya
got, mindenesetre csak nagyon kis mennyiségben. Giesel 
és különösen Lengyel Béla tanár kísérletei a mellett 
szólnak, hogy e radioactiv baryumvegyületek activ vol
tukat talán a kevés urán jelenlétének köszönik, mely- 
lyel különösen activ vegyiiletet alkotnak, sőt esetleg az 
activitás egyszerűen praeparatiojuknak tulajdonítható.

Érdekes, hogy e baryumvegyületek radioactivitásukat 
a chemiai átalakulásokban megtartják. A vízmentes radio
activ baryumbronúd egyelőre a leghatásosabb. Előzetes 
megvilágítás nélkül oly erős kékes fényben világít, hogy 
mellette olvasni lehet.

A láthatatlan sugarak közé tartoznak továbbá a már 
eddig is gyakran emlegetett Röntgen sugarakon kívül 
még az elektromos hullámok is, a melyek az eddig tár
gyalt sugárzásoktól ugyan sok tekintetben eltérnek. Ha 
két vezető gömb között elektromos szikrákat üttetünk

keresztül, akkor innen a térbe elektromos hullámok indul
tak. Alkalmas szerkezetekkel (pl. coherer) e hullámok 
jelenlétét kimutathatjuk, Ezen elektromos hullámok fel- 
használásán alapszik a drótnélküli telegraphia.

Az előzőkben főbb vonásokban elmondottuk mind
azt, a mit jelenleg a láthatatlan sugarakról tudunk. Való
színűleg vannak még más ismeretlen sugárzások,- a 
melyekről azonban egyelőre még közvetett úton sem 
szerezhetünk tudomást. A fényképezőlemez, a lumines- 
cencia jelensége mintegy megszaporította érzékszervein
ket, s valószínű, hogy ezek száma újabb felfedezésekkel 
még szaporodni fog.

A sugárzásokról szólva, nem mulaszthatom el, hogy 
ki ne emeljem érzéseink, képzeteink subjectiv voltát 
különösen azért, mert itt erre a legtöbb és a legszebb 
példákat találhatjuk. Ez nem is csoda. A külső hatások 
érzékszerveinkben bizonyos változást létesítenek, e vál
tozás idegizgalmat vált ki, mely az agyvelőbe jutva, 
ott ismét egy más, valószínűleg chemiai változást, az 
illető külső hatás képét hozza létre. E megbízhatatlan 
út okvetlen eltorzítja és saját bélyegét nyomja e képre. 
Jelenleg e gondolatmenetet példákkal nem illustrálhatom, 
csak fel akarom hívni a tisztelt olvasó figyelmét arra, 
hogy mi a minket környező természetről mindig töké
letesebb és tökéletesebb képet alkothatunk, de a való
ságot, a dolgok lényegét , megismerni embernek nem 
adatott.

Pékár Dezső.

A földmágnességröl.

Aig mult el a láz, mely a Nansen-féle észak
sarki expediczió sikerdús befejezésekor 
elfogta a nagyközönséget, már is egy 

másik, amannál nem kisebb jelentőségű és 
eredményeiben nem kevésbbé gazdag tudo
mányos vállalkozás kelti fel az érdeklődést. 
1899 április első napjaiban az egész világsajtót 
bejárta egy rövid, néhány soros hír, mely akko
riban csak keveseknek tűnt fel, a mely ma már 
azonban, midőn az eredmények beszámolása 
van napirenden, a közönség mind szélesebb 
rétegeit foglalkoztatja. 1899 ápr. 4-én a belga 
földrajzi társaság sürgönyt kapott Punta-Are- 
nasból, Dél-Amerika legdélibb részén fekvő 
kikötővárosából, mely azt jelentette, hogy a 
belga déli sarki expediczió, mely 1897 decz. 
14-én indult el ugyanezen városból, szeren
csésen megérkezett és körülbelül 16 hónapi 
távoliét után, mely idő alatt mitsem hallathatott 
magáról, a tudományra nézve gazdag zsák
mánynyal, Földünk életviszonyaira vonatkozó 
számtalan adattal tért vissza. E röpke hír ismét 
egy lánczszem ama hosszú, századokig tartó 
küzdelem történetében, melyet az emberiség 
folytat, csak azért, hogy megismerje a Földet és 
annak életnyilvánulásait.

A természettudományok minden ága, mely 
Földünk életjelenségeinek megfigyelésével fog
lalkozik, számos kérdésnek megoldását vagy 
legalább közelebb vitelét a megoldáshoz az 
expediczió tapasztalataitól várja. A leíró földrajz 
a szárazföld és tenger eloszlását a déli sark 
körül, a geológia a netán felfedezett száraz
földek szerkezetét, a hydrographia a tengerek 
mélységét, a tengeráramlásokat, az örökös jég
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határvonalát stb., a leíró természettudomány 
ezen elhagyatott vidékek növény- és állatéletét 
kívánja tudni, a meteorologus a déli félteke 
eddig ismeretlen vidékeinek hőmérsékleti viszo
nyaival légköri áramlásaival stb. akarja eddigi 
ismereteit Földünk légköréről bővíteni, a föld- 
mágnesség művelői pedig a régóta ismert, de 
nyilvánulásainak sok részletében még manapság 
is rejtélyes erőnek, a Föld mágnesi erejének 
eloszlásáról várnak fontos felvilágosításokat.

Hogy milyen természetűek lesznek ezen fel
világosítások, megtudjuk, ha közelebbről kisér
jük figyelemmel e rejtélyes erő vizsgálatában 
eddig elért eredményeket; a már elért sikerből 
megítélhetjük a szükségleteket, melyek még pó- 
tolandók.

A természetvizsgálat ezen ágában teendő 
futólagos szemlénk annál érdekesebbnek ígér
kezik, mivel a praktikus életre is nagyjelentő

irány közel az észak-déli iránynyal esik össze. 
A mágnes vasnak ezen tulajdonsága az, a mely 
már az ókor hajósait arra a szerencsés gondo
latra vezette, hogy a hajózás nélkülözhetetlen 
segédeszközévé, annak a szó szoros értelmében 
vett irányítójává avassák a mágnes vasat. A hajó 
menetét főkép a nap és csillagok járásával, tehát 
csillagászati észlelésekkel ellenőrizték, a mág
nestű megbízható irányzója lett a hajónak akkor 
is, hogy ha az időjárás szeszélyes volta a csil
lagászati észleléseket nem engedte meg.

Mikor Columbus első útját tette Amerikába, 
1492 szept. 13-án este azt vette észre, hogy irány
tűje nem mutat teljesen északra, tehát a sarkcsil
lag irányába, és a mágnestű iránya meg a csilla
gászati észak-déli irány közt a különbség annál 
nagyobb lett, minél jobban távolodott nyugat felé. 
Rövidség kedvéért a tűnek azon végét, mely 
nálunk észak felé néz, északi pólusnak, a dél

ségű tárgygyal van dolgunk. Mert a Föld mág
nesi erejének ismerete a hajózásban évszáza
dokon keresztül megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tett, mielőtt intenzív vizsgálatok önálló tudo
mányág rangjára emelték.

Régóta ismeretes, hogy némely érczek, kü
lönösen a vasérczek egy neme azon tulajdon
sággal bír, hogy fémeket magához vonz és 
azokat fogva tartja. A vasércznek e fajtáját 
állítólag Magnesia, lydiai város szomszédságá
ban találták igen nagy mennyiségben és innét 
kapta mágnes vas nevét, és az egész tünemény, 
melyet egy chinai őskori természettudós úgy 
ír le, mint a vasércz és a magához vonzott 
fém közti szerelmet, mágnesség nevet nyert. A 
mágnes vas azzal a tulajdonsággal is bír, hogy, 
ha belőle egy pálczaalakú darabot úgy akasz
tunk fel, hogy az vízszintes síkban mozoghasson, 
akkor az egy bizonyos irányt vesz fel, a mely

felé nézőt déli pólusnak hívjuk. Columbus tehát 
azt találta, hogy a tű északi pólusa nem mutat 
pontosan északra, hanem attól az ő tőle bejárt 
területen nyugatra tért el.

Ez látszólag csekély értékű megfigyelés, de 
úgy a földmágnességi erő további vizsgálatára, 
mint a hajózásra nézve is nagyfontosságú fel
fedezés. Mert ha ezt nem ismernők, akkor pl. 
egy Angolországból Plymouthból elinduló hajó, 
mely a legrövidebb úton New-Yorkba akar 
jutni, ha tisztán a mágnestű szerint irányíttat- 
nék, melyről nem tudnók, hogy iránya nem 
esik össze a csillagászati észak-déllel, valahol 
Kuba szigeténél vetne horgonyt. Hogy ily meg
lepetések ne történhessenek, a hajós ember előtt 
van egy térkép, melyből könnyen megtudhatja, 
hogy a tenger egyes pontjain mekkorát tér el 
az iránytű az észak-déli iránytól. Ilyen térképet 
mutat be 1. ábránk, melyen a görbe vonalak
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a Föld azon helyeit kötik össze, hol az eltérés 
(deklináczió) egyforma (izogon vonalak), és 
pedig a kihúzott vonalak mentén a mágnestű 
északi pólusa a csillagászati észak-déltől nyu
gatra, a szaggatott vonalak mentén keletre tér el.

Körülbelül 50 évvel Columbus felfédezése 
után, a XVI. század közepén a mágnestű még 
egy másik nevezetes tulajdonságát fedezték fel, 
nevezetesen azt, hogy függélyes síkban súly
pontja körül szabadon mozgó mágnestű a víz
szintes iránynyal bizonyos szöget képez, mely 
ép úgy, mint az eltérési szög, a Föld különböző 
pontjain különböző és pedig a Föld egyik részé
ben a tűnek északi pólusa hajlik lefelé, a másik
ban pedig megfordítva. Nálunk és, nagyjában 
mondhatjuk, hogy az egész északi féltekén a 
tűnek északi sarka hajlik lefelé, a déli féltekén 
pedig annak déli sarka.

Ép úgy mint az eltérési szögre, a lehajlásra

haladnak, e pontok körül olyanformán sorakoz
nak, mint a szélességi körök a pólusok körül. 
E két kiváló pontot a Föld mágneses pólusai
nak hívjuk.

Az izoklin vonalak megtekintéséből azonnal 
látjuk, hogy minél közelebb jutunk e mágneses 
pólusokhoz, a mágnestű annál nagyobb szöget 
képez a vízszintessel, és ha teljesen e pólusok 
felett vagyunk, a mágnestű függélyesen áll. még 
pedig az északi mágneses pólus felett azon 
vége áll lefelé, mely a mi vidékünkön a tű 
vízszintes helyzetében észak felé néz, a déli 
pólus felett pedig az ellenkező vége, vagyis 
olyanforma jelenséget tapasztalunk, mint két 
mágnestű között. Itt is az egyiknek északi sarka 
vonzza a másiknak déli sarkát és taszítja az 
északit.

Térképeinkből azonban kiderül az is, hogy 
Földünk mágnesi állapota nem hódolhat valami

2. ábra. Jsoklin vonalak térképe.

(inklináczió) nézve is megrajzolhatunk egy tér
képet, melyben azon helyek, hol a lehajlás 
ugyanakkora, görbe vonalakkal (izoklin vonalak) 
kötvék össze. Ilyen térképet tüntet fel 2. ábránk.

Az izogon vonalak az északi félgömbön egy 
pontból indulnak ki, mely Észak-Amerika leg
északibb részében, Ross kapitány megfigyelései 
szerint, a 70" 5' szélesség és a qő" 47' Oreen- 
wichtől számított nyugati hosszúság alatt fek
szik. A megfelelő pont a déli féltekén korántsem 
ismeretes még ily pontossággal; épen a tavaly 
visszatért belga expedicziónak egyik feladata 
lett volna e pont helyét közelebbről meghatá
rozni, mely Ross kapitány közelítő adatai sze
rint a 73° déli szélesség és 150" keleti hosszú
ság alatt fekszik.

Ugyanezen pontok az izoklin vonalak mene
tében is kitűnnek az által, hogy ezen görbék, 
melyek nagyjában az egyenlítővel párhuzamosan

egyszerű szabályszerűségnek. Mutatja ezt a 
görbéknek némely vidéken nagyon szabálytalan 
alakja, továbbá egyes földrészeknek egész ki
váltságos viselkedése. Az izogon térképen látunk 
Kelet-Azsiában egy ily részt, hol a szaggatott 
vonalak területén befészkelve jelenik meg egy 
kis terület, hol a tűnek eltérése az észak-déli 
iránytól nyugati. A két pólus sem fekszik egy 
ugyanazon átmérő végpontjain és nem esnek 
össze a földrajzi sarkokkal. Az izoklin vonalak, 
bár nagyjában a szélességi körökkel párhuza
mosan haladnak, szabálytalan görbületeikkel 
arról tesznek tanúságot, hogy itt nagyon kom
plikált módon elosztott ható okokkal van dol
gunk.

A mágnestű ezen sajátságos iránya tehát a 
Föld egész felületén tapasztalhatóközelI fekvő 
a gondolat Földünkben keresni ezen irányítás 
okát. Ép úgy mint a kő szabad esését az álta



l6

lános nehézségre vezetjük vissza, itt is a mág
nestű irányítását egy, a Földben székelő erőnek 
tulajdonítjuk. Mágnes vasunk, mely az izogon 
és izoklin vonalak ismeretére vezetett,ezzel a Föld 
ezen mágnesi erejének eloszlását tárta elénk. Ép 
úgy miként a szabadon eső kő gyorsaságából, 
melyet alkalmas úton lemérhetünk, a Föld tö
megvonzás nagyságára, irányából, mely mindig 
függélyesen történik, e vonzás irányára követ
keztethetünk, ép úgy a mágnestű irányításából 
következtethetünk a Föld mágnesi erejének 
irányára, mely csak a mágneses pólusokon 
esik össze a nehézségerő irányával, egyebütt 
pedig ettől eltér.

Ha ilynemű megfigyeléseket rendszeresen 
végzünk, a mint az már kisebb-nagyobb töké
letességgel, körülbelül 300 év óta történik, arra 
a meglepő tapasztalatra jutunk, hogy a Föld 
mágnesi ereje egy-ugyanazon helyen korántsem 
oly állandó, mint például a nehézségi erő. A 
szabadon eső kő ma is ép oly gyorsasággal 
esik Budapesten, mint századokkal ezelőtt, és 
egy ideális tökéletességű ingaóra, melyet 200 
évvel ezelőtt indítottak el, ma is a legnagyobb 
pontossággal mutatná az időt, mert a nehézség 
erő, mely az inga mozgásában a mozgató erő, 
nem változott. Nem így a földmágnességi erő. 
Régebbi megfigyelésekből, melyek azonban csak 
a XVII. század elejéig nyúlnak vissza, elegendő 
biztossággal tűnik ki, hogy Európában a mág
nestűnek észak felé mutató vége, mely most 
a csillagászati északtól nyugatra hajlik, korábbi 
századokban keletre tért el, a XVII. század má
sodik felében nem volt eltérése; a deklináczió 
ezután ment át nyugatiba és köriilbelől 1815-ig 
folyton nőtt, ez időpont óta fogyóban van. 
Budapesten jelenleg körülbelül 8 fok a dekli
náczió.

Ugyancsak ily változásoknak van alávetve 
az inklináczió is. E változások megismerésé
hez Folgheraitertől először alkalmazott és báró 
Eötvöstől tökéletesített módszerrel rendelkezik 
a tudomány.

Az agyagedények égetésük és azután követ
kező kihűlésük közben a Földnek mágneses 
erő mezejében lógván, maguk is megtnágnese- 
ződnek és e mágneses állapotukat évszádokon 
keresztül megtartják. Hasonló tünemény ez 
ahhoz, melyet bármilyen régi vasrácson tapasz
talhatunk, í. i. ennek egyes rúdjai mágneses 
tulajdonsággal bírnak, melyet a Földtől nyertek, 
miről egy kis zsebkompasz segélyével könnyen 
m eggy őzöd h etil n k.

Hogy milyen irányú lesz az agyagban a 
mágnesezés, az attól függ, hogy égetés közben 
milyen helyzetet foglalt el a Föld mágneses 
erejének irányához képest. És megfordítva, ha 
ismerjük, mily helyzetben lógott az agyagedény, 
és meg tudjuk állapítani mágnesezése irányát, 
úgy visszafelé következtethetünk azon erőnek, 
jelen esetben a Föld mágneses erejének irá
nyára, melynek hatása alatt az agyagedény 
mágneses állapotba jutott. Ez az alapgondolata 
annak az eljárásnak, melyet Folgheraiter Olasz
ország egyes vidékein, báró Eötvös pedig 
Magyarországban talált és készült agyagedé
nyekre alkalmazott.

Ez ókori cserépedények, melyeket ásatások 
alkalmával itt-ott találnak, eddig csak az archaeo- 
logus érdeklődésére számíthattak, a ki belőlük 
rég letűnt népek kultúráját olvasta le; de meg 
van írva e holt anyagban Földünk mágneses 
állapotának története is, és a természettudós 
laboratóriumában, ha olvasni tudunk belőle, oly 
korokból ad Földünk életviszonyaira felvilágosí
tást, melyben a földmágnességi erőt alig ismer
ték és annak exakt méréséről szó sem volt 
Báró Eötvös ez irányú vizsgálataiból kiderült, 
hogy nálunk Magyarországban a XVI11. század 
eleje óta az inklináczió folytonosan fogy, azelőtt 
növőben volt és a VI. században o volt, tehát 
a vízszintes tengely körül szabadon mozgó tű 
vízszintes helyzetet foglalt el. Az inklináczió 
valószínű menetét hazánkban a Kr. sz. utáni 
századokban 3. ábránk mutatja, mint az Báró 
Eötvös Foránd méréseiről megállapította.

A földmágnességi erő irányának ezen idő
beli változása nemcsak tudományos, de — kü
lönösen Amerikában — praktikus értékkel bír. 
Mert itt az Európából bevándorlottak, midőn 
birtokot foglaltak az akkor még lakatlan vagy 
csak vadaktól lakott vidékeken, határaikat az 
iránytű segélyével jelelték ki. Ha a birtoknak 
új felmérése válik szükségessé, úgy ismernünk 
kell a mágnestűnek a múlt időkben elfoglalt irá
nyát. Ezért Amerikában nagy gonddal kutatják a 
földmágnességi erőnek ezen úgynevezett szá
zados vagy szekuláris változásait.

A tudomány és a gyakorlati élet itt is, mint 
sok más esetben, karöltve járnak. Az előbbinek 
vívmányai az utóbbiban hasznosíttatnak, és a 
gyakorlati élet szükségletei oly feladatok elé 
állítják a tudomány művelőit, melyek a gya
korlati szükség nélkül egyáltalában fel sem 
merültek volna. Ami ma csak tudományos 
vívmány, holnap már talán a gyakorlati életre 
átvive, kényelmünk, jólétünk vagy fényűzési 
hajlamunk egy nevezetes tényezőjévé válhat. 
A földmágnességi kutatásokra is a gyakor
lati élet szükséglete, a hajózás adta meg az 
első lökést, a kutatások további fejlődésében 
azonban a tisztán tudományos érdekek és kér
dések tolultak előtérbe. Az izogon vonalak, 
megállapítása első sorban praktikus érdekből 
történt, de a mágnestű által kikutatott föld- 
rnágnességi viszonyok magyarázata és egyéb, 
ismert erőkre való visszavezetése már főkép 
tudományos érdek.

A Földön találtunk két mágneses pólust, 
melyek a mágnes vas irányában ép úgy visel
kednek, mint a mágnes vas egy másik mágnes 
vassal szemben, t. i, az egyik végét vonzza a 
tűnek, a másikat taszítja. A Föld tehát maga 
is egy nagy mágnes, melynek mágneses álla
pota azonban az idők folyamán változik. E vál
tozás azonban nemcsak oly hosszú periódu
sokban szemlélhető, mint a szekuláris variácziók 
mutatják, hanem napról-napra, és egy napon 
belül is — mondhatnék — pillanatról-pillanatra. 
A kellő módon felfüggesztett és magára hagyott 
mágnestű folyton változtatja helyét, igen kis 
mértékben ugyan, de egy napon feltűnő sza
bályossággal. Csak a legújabb kutatások ered
ménye, hogy a mágnestűnek ezen napi moz
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gása nem a Földnek mágneses állapotváltozá
sára, hanem főkép külső, légkörünkben keringő 
elektromos áramokra vezetendő vissza. Kozmikus 
hatások, tehát más égitestek befolyása sincs 
kizárva, a mit más tünemény is támogat.

Régebbi tapasztalat az, hogy a mágnestű sza
bálytalan és igen nagy lengéseket végez, midőn 
északi fény látható. A mágnestű ilyen visel
kedése a mágneses háborgás. Tudjuk, hogy a 
deklináczió napi változása teljes párhuzamos
ságot mutat a napfoltokkal, olyan értelemben, 
hogy azokban az esztendőkben, a midőn a 
napfoltok igen nagy számban lépnek fel, a 
deklinácziótű napi változása is nagy. E vál
tozás ép úgy, mint a napfoltok gyakorisága, 
körülbelül 11 évi periódusban ismétlődik. Sőt 
egyes rendkívüli nagy napfoltok feltűnése is 
sokszor mágneses háborgással van egybe
kötve.

E háborgás nemcsak a deklináczióban és a 
lehajlásban, tehát a mágneses erő irányában, 
hanem annak nagyságában is mutatkozik.

Mágnestűnk ekként hivatott ama kapcsolatra 
is világot vetni, mely Földünket a többi égi
testekhez, különösen a Naphoz fűzi. De hiva
tott arra is, hogy Földünk belsejéről, hová soha 
sem hatolhatnánk be, némi felvilágosítást kap
junk.

Nagyobb területek, egyes országok mágne
ses adatainak megállapításaiból kitűnt, hogy 
Földünk geotektonikus szerkezete egy lénye
ges tényező a földmágnességi tüneményeknél. 
Mint karakterisztikus példát említem fel a Kursk 
orosz kerületben tett tapasztalatokat. Itt egy 
alig 4 négyzetkilométer területen belül keleti 
34" és nyugati g7" között változik a deklináczió, 
az inklináczió pedig 48" és 79° között, tehát 
oly határokban, mint Marokkó és a Spitzbergák 
között; a mágneses erő nagysága pedig körül
belül másfélszer akkora, mint a legnagyobb 
érték, melyet Földünkön másutt egyáltalában 
találtak eddig. Magyarországban, Erdélyben is 
Fogaras, Maros-Vásárhely és Nagy-Szeben kö
zött van e'gy kiterjedt terület, hol az izogon 
és izoklin vonalak rendellenes görbületei arra 
engednek következtetni, hogy a hegyek belse
jében lévő kőzetek és fémek hozzák létre e 
rendellenességeket. Így van Angolország szá
mos vidékén is oly terület, hol a görbéktől 
képezett sajátságos hurkok a Föld belsejében 
elrejtett rétegek geológiai szerkezetéről nyújta
nak felvilágosítást.

A mi így kisebb területeknél bebizonyoso
dott, az az egész Földre is áll; és kétségte
len, hogy a földmágnességi elemek eloszlásá
ban a tengerek és szárazföldek eloszlásának 
is kifejezésre kell jutnia. Fia Földünket két 
részre osztjuk oly szempontból, hogy az 
egyikben elterülő szárazföldek összege lehető 
legnagyobb mértékben múlja felül a másikban 
foglalt szárazföldek összegét, tehát az egyik 
durva közelítésben egy tisztán szárazföldből 
álló félgömböt pótol, a másik egy tisztán ten
gerből állót, akkor az tűnik ki, hogy a 110" 
keleti és 70" nyugati hosszúságok között el
terülő azon fele a Földnek, mely a legnagyobb 
tengert, a Csendes-Oczeánt foglalja magában,

kisebb földmágnességi erővel rendelkezik, mint 
az őt kiegészítő másik félgömb, mely 20 szá
zalékkal több szárazföldet tartalmaz. Mivel a 
szárazföld hatása, ha mágneses anyagot hord 
belsejében, abban nyilvánul, hogy a földmág
nességi erőt nagyobbítja, a fennebbi tapasztalat 
nagy vonásban illusztrálja a szárazföldek hatását 
a földmágnességi elemek eloszlására.

Újabb kutatások mind több adatot gyűjte
nek annak bizonyítására is, hogy a hőmérséklet 
eloszlása Földgömbünkön a mágnességi erő 
eloszlásával összefügg. És ez valószínűnek is 
tetszik. Mert ismeretes dolog, hogy ha egy 
erősen megmágnesezett vasat vörös izzásig 
hevítünk, az mágneses tulajdonságait elveszti, 
tehát a hőmérséklet emelkedése a mágneses 
erő csökkenésével jár. Ép így Földünkön is 
a különböző szélességi körök hőmérsékleti kü
lönbségei a földmágnességi erő nyilvánításai
nak különbségében némi kifejezésre juthatnak.

3- ábra. Inklináczio görbe, báró Eötvös Lóránt nézete szerint

Korántsem állítjuk azonban ezzel azt, hogy 
tisztán hőmérsékleti különbségek játszszák a 
főszerepet. De mivel oly komplikált tünemény
csoporttal van dolgunk, mint Földünk mág
nességi viszonyai, nem szabad egy tényező 
befolyását sem figyelmen kívül hagyni, mely 
bizonyos, ugyan talán csak másodsorban fontos 
hatást létesíthet a tünemények létrejötténél.

És e pontnál kapcsolat keletkezik a földmág- 
nesség tana és a természettudományok egy másik 
ága, a meteorologia között. E kapcsolat tovább 
szövődik e két tudományág között légkörünk 
elektromos viszonyai útján, melyeket a meteo
rologia vizsgál.

A földmágnességi viszonyok nem egyedül 
a Föld belsejében levő, állandóan megmágne
sezett anyagoktól erednek, hanem részük van 
ezekben, bár kis mértékben, oly elektromos 
áramoknak is, melyek egyik neme a Föld bel
sejében kering, másik része a légkörben kelet
nyugati irányban halad és egy harmadik fajtája 
a légkörből függélyesen lefelé a Földbe vagy 
más helyeken a Földből a légkörbe hatol. Ezen
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elektromos áramok jelenléte összhangzásban 
van azon tapasztalatokkal, melyeket légkörünk 
elektromos állapotának direkt észleléseiből me
rítettünk. Ez utóbbiak ismét összefüggésben 
vannak a borultsági viszonyokkal, a levegő 
hőmérsékletével és páratartalmával, úgy hogy 
tág perspektíva nyílik a természettudományok 
e különböző ágai között kétségkívül fennálló, 
de részleteiben még meg nem állapított össze
függésbe és érintkező pontokba.

Ezen érintkező pontok felfedezése és az 
összefüggések kimutatása czélja a vizsgálatok
nak. Összes természetvizsgálatunknak is az a 
főtörekvése, hogy minél egységesebb szem
pontból nézhessük a tüneményeket; és min
den kapcsolat, mely két, látszólag teljesen kü
lönböző tünemény között felmerül, egy lépéssel 
visz közelebb e czélhoz. Futólagos szemlénk
ből kitűnik, hogy mágnestűnk, ezen igénytelen 
physikai műszerünk, sok ily kapcsolatot tárt 
már fel, vagy legalább útmutatásokkal szolgált 
arra, hogy hol kutassunk ily kapcsolatokat.

E kutatás sikerét mozdítja elő minden új adat 
Földünk eddig kevésbbé ismert vidékeiről. Ezen 
tudat késztet legújabban három nagy nemzetet: 
az amerikait, angolt és németet arra, hogy egy
mást kiegészítő útiterv szerint expedicziót küld
jenek a déli sarki viszonyok kutatására. Az 
amerikai expediczió már be is fejezte miszszióját 
és i8gg. február 15-től a Cap-Adare-n töltött 
12 hónap után Új-Seelandba tért vissza; az 
eddig küldött sürgönyökből kivehető útirány 
szerint ezen expedicziónak a Földünk déli mág
neses pólusán keresztül kellett mennie és így 
a bennünket itt közelebbről érintő tárgyra vo
natkozó gazdag eredményeket várhatunk tőle. 
A német és angol expediczió szintén a közel 
jövőben kezdi meg útját. Gyűjtendő adataik 
ki fogják egészíteni azon ismereteinket, melyeket 
legnagyobb részben a lakott kontinenseken épí
tett obszervatóriumok munkásságának köszön
hetünk. E munkásságot azonban a modern élet 
egy újabb vívmánya igen nagy veszélylyel fe
nyegeti. Az elektromos vasutak, melyek mind
inkább nagyobb tért hódítanak, igen sok nagy 
városban vagy azok közelében elhelyezett föld- 
mágnességi Observatorium működése elé nagy 
akadályokat gördítenek. A vasút-üzem folytán 
fellépő elektromos áramok a földben a föld- 
mágnességi műszerek adatait befolyásolják, néha 
egész használhatatlanokká teszik. Ily szomorú 
tapasztalatokat tettek Greenwichiben, München
ben, Parc-St.-Maurban etc. Bécsben tavaly tel
jesen beszüntették a földmágnességi észlelé
seket és a potsdami mintaintézetet csak a német 
császár személyes közbelépése mentette meg 
hasonló sorstól. A praktikus érdekek össze
ütközésbe kerültek a tudományos törekvések
kel ; ezen összeütközés és ezzel a tudományos 
czélok megóvása az újabb obszervatóriumoknál 
úgy kerülhető el biztosan, ha ezek a nagy váro
soktól távolabb épülnek, mint pl. minálunk 
legújabban O-Gyallán, hol elektromos vasutak 
hosszú időn belül — hihetőleg — nem veszé
lyeztetik ezen intézetek működését; elhárítva 
lévén e veszély, remélhetjük, hogy további vizs
gálatok a mágnestű révén mind mélyebb be

tekintést engednek egyrészt Földünk belsejébe, 
másrészt ama összefüggésbe, melyben Földünk 
életviszonyai más égitesteken végbemenő vál
tozásokkal állanak.

Dr. Steiner Lajos.

A cseppfolyó levegő.

Ez is a XIX. század vívmánya. Szokatlan, hogy 
a levegőt, a gázok ideálját, palaczkban fo
lyadéknak lássuk, akár a vizet; de pusz

tán csak szokatlan, mert különben egész termé
szetesnek találjuk, hogy a víz mint szilárd jég, 
cseppfolyó víz és gázalakú pára jelenik meg. 
A vízgőz, ha lehűl, cseppekké sürűdik össze s 
azután jéggé fagy meg.

A cseppfolyó levegő sem egyéb, mint olyan 
hideg levegő, mely folyadékká sürűdött össze. 
Csakhogy erre sokkal nagyobb hideg kell, mint 
a víznél s hosszú, egy századig tartó kísérle
tezés kellett hozzá, hogy végre ma oly hideget 
tudunk előállítani, a melynél minden gáz folya
dékká sürűdik s a folyékony levegőt literszámra 
állíthatjuk elő.

A sokféle eljárás közül, melyek erre szolgál
nak s a melyeknek elve jórészt ugyanaz, 
ma a Linde müncheni professor gépe a leg
jobban elterjedt, a melylyei nagymennyiségű 
folyékony levegőt állíthatunk elő. Az elve az, 
hogy ha a levegőt erősen összeszorítjuk s azután 
hirtelen kieresztjük, e közben tetemesen lehűl, 
mint azt érezzük, ha kezünkre ráfuvunk vagy 
pedig azt valami fújtató elé tartjuk.

Ennek a műveletnek fokozatosan ismétlődő 
s nagyban való kivitele a Linde gépe, melynek 
a szerkezetét az 1. ábra vázlatos rajza teszi 
könnyen érthetővé (1. ábra).

Középen van P  sűrítő szivattyú, melyet villa
mos motor hajt. A szivattyúból vékony kanyar
gós csővezeték megy át az J  vízhűtőn, melyen 
K  és L csövön át jéghideg víz folyik keresztül. 
Innét a csővezeték tovább halad C-ig, a hol a 
vékony csövet egy másik szélesebb veszi körül, 
a melyik e helyen kettéágazik. Egyik ág G-nél 
visszatér a szivattyúba, a másik pedig mindenütt 
a vékony csövet veszi körül további útjában. 
Ez a kettős csőrész D-nél jól szigetelt hűtőn 
megy át ismét kanyargósán (mintegy 100 méter 
hosszúságban) s azután T kamarába nyílik mind 
a két csővég szabadon (E és F). E kamarában 
a levegő nyomása egyenlő a külső levegőével.

A gép működése a következő: A szivattyú 
közel 200 atmosférán nyomja össze a levegőt 
s azt az J  hűtőn át D felé hajtja, miközben a 
levegőt jéghideggé hűl le. Ez a hideg, össze
nyomott levegő aztán a D hűtő kanyargós csö- 
vezetén át kitágul s mintegy 50°-kal lehűlve jut 
a T kamarába. A kitágult levegő a külső bur
koló csövön C és O irányban visszatér a szi
vattyúba s e közben a belső csővezetéket is 

50 fokra hűti le, úgy hogy a szivattyúból újon
nan jövő összenyomott levegő ebben a csőben 
most már 50°-nyi hőmérsékletű s kitágulván, 
újabb 50"-kal most már — iooft-ra hül le. Ily 
módon fokozatosan hidegebb a levegő, míg 
végre — ig r ' hidegnél egy része cseppekben



gyűl össze a T kamara aljában, a többi pedig 
folytatja körútját a szivattyún át.

A valóságban persze nem nyerünk mindjárt 
pár szivattyúzás után folyékony levegőt, mert 
előbb az egész gépszerkezetnek jól le kell hűlni, 
úgy hogy az eddigi gépeknél eltart 2 3 óráig
is, a míg az első levegőcseppek keletkeznek; 
azután már gyorsan megy a folyósítás s órán- 
kint körülbelül 1 liter folyékony levegőt szol
gáltat a gép.

1. ábra. Linde gépének vázlata.

A cseppfolyós levegő, a mint a gépből ki
folyik, homályos, áttetsző folyadék; de egy
szerű szűrés után kissé kékes, víztiszta lesz, 
melynek a sűrűsége is közel egyenlő a vízével. 
A szűrés által a levegőben levő s azzal együtt 
folyósított, majd megfagyott szénsavat távolít- 
juk el. A folyékony levegőt, mely — 191 hőmér
sékletű, nyitott edényben kell tartani, mert igen 
gyorsan párolog, s ha dugóval elzárjuk az edényt, 
egy pillanat alatt hevesen kiiöki a dugót, akár 
egy ágyúgolyót.

Hogy a gyors elpárolgását megakadályozzák, 
rendesen kettős falú, ú. n. Dewar-palaczkban 
(2. ábra) szokás tartani, melynek a falai között 
légüres tér van. A légüres tér jól szigetel, nem 
bocsát át meleget a cseppfolyós levegőhöz s 
így megóvja a gyors párolgástól, mint a hogy jég
szekrényeink meggátolják a jég gyors olvadását.

A Dewar-palaczkban órákon át eltarthatjuk 
a levegőt folyékony állapotban, persze folyton 
fogy, mint akár a forró víz is. Érdekes, hogy 
minél tovább párolog ez a folyadék, annál több 
oxygént tartalmaz.

A levegő, tudjuk, több gáz keveréke, de fő
ként oxygén, nitrogén, vízgőz és szénsav van 
benne. A folyékony levegő is tulajdonképen e 
folyósított gázok keveréke. Ámde a nitrogén 
gyorsabban párolog, mint az oxygén, mert a 
forrpontja 194", míg az oxygéné —182'’; s 
így érthető, hogy az idő folytán aránylag mindig 
több lesz az oxygén a folyékony levegőben, 
mint a nitrogén.

Ez a nagy oxygén-tartalom az oka, hogy a 
folyékony levegő gőzében a testek is hevesen 
égnek el, s mindazokat a meglepő gyors égési 
kísérleteket bemutathatjuk vele, a melyeket tiszta 
oxygénben. Ha pl. közönséges wattát vagy szén

port leöntünk vele s meggyujtjuk, az hevesen 
elég, akár a lőgyapot. Ezért explosiv anyagok 
készítésére látszik alkalmasnakafolyékony levegő. 
Linde szerint, ha szenet petróleumban áztatunk 
s azután folyékony levegővel leöntjük, az heve
sen eldurran, a nélkül, hogy edénybe kellene 
zárni. Patronba zárva ez a keverék oly hevesen 
explodál, hogy más robbanó anyagokat még 
25 cm. távolból is felrobbant. Ezt még robbanó 
gelatinnal eddigi leghevesebb robbanó anya
gunkkal — sem lehet elérni.

Mindenesetre meglepő, hogy ily heves rob
banás jön létre ennél a nagy hidegnél.

Az a köze! — 200”-nyi hideg, a mit a forró 
folyékony levegővel előállítunk, igen sok érdekes 
kísérletnek és vizsgálatnak az eszköze.

Ehhez a nagyon hideg folyadékhoz képest a 
közönséges hőmérsékletű testek, így saját tes
tünk is, olyanforma viszonyban vannak, mint 
a forró vízhez az izzó vas, s azért, ha pl. jég
darabra öntjük a folyékony levegőt, az hevesen 
forrni kezd és szétfrecscsen, akárcsak a forró 
víz izzó vason. Kezünkön olyan sebeket ejt, 
mint a forró olaj. így igen sok meglepő kísérle
tet lehet összekombinálni, a melyeket külön
ben forró folyadékkal és izzó testekkel látunk.

De legfontosabbak azok a vizsgálatok, a me
lyeket ennél a nagy hidegnél az élő és az élettelen 
anyag tulajdonságaira nézve tehetünk a folyé
kony levegővel, vagy a még nálánál is hidegebb fo
lyékony hidrogénnal,a mely— 256"hőmérsékletű.

Az egészen természetes, hogy a folyadékok 
mind megfagynak ennél a nagy hidegnél s így 
gyönyörködhetünk higanyszegek, kalapácsok 
mutatványaiban. Általában a testek ennél a nagy 
hidegnél rugalmasabbak, s így például ólom
harang igen szépen szól, míg közönségesen 
bizony nagyon tompa a hangja.

Nemrégen azt hitték, hogy — 273°-nál van az 
anyag halála, megszűnik részeinek minden moz
gékonysága, absolut szilárddá válik. Ennek nyo
mát sem találjuk, sőt az élettelen anyag erős 
mágnesi erőket mutat, a villamosságot jobban 
vezeti, mint közönséges hő- 
mérséknél; és a mi szintén 
érdekes, a testek legnagyobb 
része ennél a nagy hidegnél 
utóvilágítást (phosphorescen- 
tia) mutat. Egy darab fa, vagy 
watta, a mely közönségesen a 
megvilágítás után a sötétben 
nem világít, lehűtve a folyé
kony levegővel, szép kék fény
ben világít a sötét szobában, 
ha előbb pl. mynerium vagy 
villamos ívlámpával megvilá
gítjuk. Ugyanezt tapasztalták 
petroleum, steárin, víz és sok 
más anyagon.

Ha Földünk majd egykor, millió esztendők 
múlva lehűl a levegő forrpontja alá ( 1Q1'),
akkor levegő-folyók és tengerek lesznek, 220"- 
nál pedig a nitrogén megfagy s havat, jeget ad 
annak a kornak. A szilárd testek legnagyobb 
része éjszaka világítana, mint ma azok a gyufa
tartók, a melyek Balmain-féle világító festékkel 
vannak bevonva.

2. ábra. Dewar-palaczk.
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De ne fessünk secessionista képet!
Ma minden vonalon az élet kérdése foglal

koztat s így természetes, hogy ennél a nagy 
hidegnél az élő anyagot is vizsgálják.

Tudvalevő, hogy a növényi magvak mily 
rendkívüli körülmények között is megtartják 
csírázó képességüket; ismeretes, hogy búza
magvak az egyptomi sírokból kivéve, ezeréves 
álom után is életre keltek. Mégis meglepők 
azok a kísérletek, a melyeket James Dewar, a 
Royal Institution híres chemikusa, a ki a folyé
kony hydrogént állította elő, a kew-i növény
kert igazgatójával a növényi magnak életképes
ségére nézve tett a folyékony levegő és hydrogén 
hőmérsékleténél.

Búza-, árpa-, borsó-, mustár-, tök és káposzta
magvakat próbáltak ki először olyformán, hogy

Tavaszi kiállítás. C sók  I stván  : Magdolna.

azokat staniolba és üvegcsőbe zárva, félórán át 
egész — 250" ra hűtötték le s azután Kew- 
Garden-ben elültették. Egész rendesen kifej
lődtek. Erre azután más magvakat 6 órán át 
közvetlenül folyékony hydrogénbati tartottak, 
úgy hogy 'ez teljesen átjárhatta a magvakat. 
Mindennek daczára ezek is a legjobban kikeltek.

E szerint a protoplasma életképességét ez a 
nagy hideg egyáltalában nem változtatja meg.
Hallatlan meglepő dolog» — mondotta erre 

Lord Lister, a Royal Society elnöke, s jól jel
lemezte. Úgy látszik, e ponton lesz megfog
ható az élő anyag kérdése fisikai alapon.

Tudomány és gyakorlat terén egyaránt a leg
érdekesebb kutatások és ismeretek mezejét nyitja 
meg a cseppfolyó levegő, mint segédeszköz, 
s bízvást remélhetjük, hogy a XX. század jól fel 
fogja azt használni.

Tavaszí bemutató a Műcsarnokban.

Az utolsó négy hónap művészi termelését bemutat
ták a Műcsarnokban a közönségnek, de a közönség 

hidegen járja végig a termeket és nincs a tavaszi 
kiállítással megelégedve. Sokan reinényveszetten csapják 
össze a kezüket: hát ilyen a magyar festészet és 
szobrászat képe a századzáró vagy századnyitó tavaszon ? 
Lehetetlen, hogy ez a tárlat csak némi betekintést is 
engedne a magyar művészek leikébe, nem látunk benne 
sem fiatalos erővel buzgó vágyakat, sem nyugodalmas 
leszűrtséget, nincs itt egy zseniális hiba és egy zseniális 
erény sem. Festők és szobrászok nem törnek veszedel
mes, sziklás magasságokba, de nem kószálnak intim, 
csalitos, virágos ösvényeken sem. A hetivásárosok 
országiitján járnak s az országút poros, szürke, köznapi.

Azt hiszem, hogy igazságtalan dolog volna e lehangoló 
diagnózis után azonnal pálczát törni a magyar művészek 
tehetsége fölött. Sovány, hígvérű kiállítást kaptunk: 
ennyi az egész. De mi is teremhetett volna négy hónap 

alatt, négy téli, Budapesten töltött hónap alatt, a 
párisi kiállításra való lázas készülődés után ? Ez az 
idő nem alkalmas arra, hogy a művészek lelkében 
különösebb színes álmok szövődjek,en nincs meg 
hozzá itt Budapesten sem a hangulat, sem a kívülről 
jövő impresszió. De ha még oly gyönyörű gondo
latok érlelődtek volna is a művészekben, hogy lehet 
azokat így sebbel-lobbal, rögtönözve kerek tökéletes 
formába öltöztetni, hogy a mű mégis hamar bejusson 
a Műcsarnokba, mielőtt a felvételi zsűri egyet fordít 
a kulcson ? Nem az a baj tehát, hogy a művészeknek 
nincs mondanivalójuk, vagy hogy művészi munkára 
képtelenek. A baj az, hogy ez a kiállítás rögtönzött 
kiállítás, a melyből hiányzik egy egész sor kitűnő 
művész: Mednyánszky, Ferenczy, Réti, Bihari, Grün
wald, Thorma, Glatz, Kann, Olgyay, Szlányi, Révész, 
Yaszary, Ujváry, — hogy csak néhányat említsünk. 
És a kik küldtek is egyet-mást, nagyobbára véletlenül, 
erősb vágy nélkül termelt művekkel jelentek meg.

A kiállítások rendezésében van tehát a hiba : nagy 
téli tárlat után nagy tavaszi kiállítást akarnak rendezni, 
azután háromnegyed éven át ismét bezárulnak a 
Műcsarnok kapui. így aránytalanul terhelik meg úgy 
a közönséget, mint a művészeket. Reméljük, hogy ez 
a mostani balsiker az utolsó : a Képzőművészeti Tár
sulat már is jelét adta, hogy a kisebb, intimebb, gyűj
teményes kiállításokat kívánja rendszeresíteni a nagy 
kép- és szoborvásárok helyett. A mihez a Társulat 
ilyen irányban hozzáfogott, azt pompás siker koro
názta. Láttunk kiállítást Barabás, Liezen-Mayer, Győ
rök, Nemess Eliza képeiből, őszre pedig meglesz a 
Lotz-kiállítás is. Minél több ily jól rendezett kis kiállí
tást kérünk: a közönség mint eddig, úgy ezután is 
hálás lesz értük. Mennyivel mélyebben élvezzük a 
nagy magyar tehetségek szépségeit, erejét, mily köz
vetlenül bontakozik ki előttünk stílusuk s mily teljes 
képet kapunk eszükjárásáról, vérmérsékiikről, ideál
jaikról ezeken a kicsiny, intim kiállításokon, holott a 
legerősebb mester képe is szenved a vegyes hatások 

ama zuhatagában, a mely a nagy tárlatokon ráárad a 
nézőre.

Mindjárt itt, ezen a tavaszi kiállításon érezzük a sok
féle munkájával bemutatkozó egyéniség szabad és teljes 
hatását. Pállya Czelesztin terme csupa naiv költészet, 
itthon termett, földszagú holmi; apró vásárképei, kis 
színvázlatai a pirkadó láthatárról, a borús vagy ragyogó 
égről, sátras, csordás, kútgémes apróságai, falu- és 
városrészletei, mind egy rímbe csendülnek, valamennyi 
egy-egy sugarat vet ránk e nagytehetségű, egészen 
magyar művész leikéből s mi ezeket az itt együtt tar
tott sugarakat egy képpé rögzítjük: megtaláljuk az ő 
teremtő egyéniségét, belelátunk finom hangulataiba, él
vezzük az ecset önkéntelen, inspirált húzásait, előadá
sának természetes közvetlenségét. Ez a jelentékeny mű
vész eddig jóformán elveszett a kiállításokon, apró képei 
belefuladtak a nagy vásznak kereteinek árnyékába. Most 
már megismerkedtünk vele tetőtől talpig és tudjuk, hogy 
ő egyike azoknak a kevés festőknek, a kiknek írása, 
eszejárása tősgyökeres magyar. Ezt a felfedezést ennek 
a kiállításnak köszönjük : ő megbékít a többi terem sok 
szürkeségével.

A százharmincz darabból álló Pállya-kollekczión kívül 
van itt még egy gyűjtemény: Klein Miksa Berlinben
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élő magyar származású szobrász művei. Az ifjabb nem
zedék eiőtt szinte ismeretlen az ő művészete. Német 
lapokból tudtuk meg időnkint, hogy odakünn becsülik 
a tehetségét és hogy nem egy szép sikerben volt része. 
Most, hogy haza akar telepedni, újra bemutatkozott 
márvány-, gipsz- és bronzműveivel. Nagy tudású szob
rász, ura az anyagának. Sőt talán legyűri benne a tudós 
a talentumot. Van itt egy nagyméretű műve: az orosz
lánnal viaskodó germán rabszolga, elkeseredett élet- 
halál-harcz képe, a melyből talán kevésbbé vésődik 
emlékezetünkbe a tragédia heve, mint inkább a gyönyö
rűen mintázott férfi-alak, annak is a háta, — feltétlen, 
erős tudást igénylő probléma. S ezzel talán el is mond
tuk nézetünket a jeles öreg szobrászról, a kiben min- 
denekfelett a tudós művészt tiszteljük. Majdnem ilyen 
benyomást keltett bennünk egy harmadik gyűjtemény, 
az erdélyi szász Wellmanné, a ki ugyancsak Berlinben 
él és ugyancsak rajz-készültségével lep meg. Egyikük 
sem a szabad csapongás embere : szilárd elhatározással 
mintázzák, rajzolják végig embereiket, kérlelhetlen kriti
kával mérlegelik a vonásokat, majdnem kiszámítják a 
műveiket, a melyek ennek folytán rendkívül szolidan 
hatnak. Ez ugyan nem talál egészen a magyar vérmér
séklethez, de így is nagyon érdekes.

Jól, rosszul festett tájképek és arczképek sorakoznak 
egymás mellé a többi teremben. Üdébb akczentust 
Bosznay, Mihalik, Kárpáty képein érzünk, az arczkép 
azonban meglehetősen tartalmatlan az egész vonalon. 
Egy pár kísérlet balul ütött ki, például Márk képmásai, 
míg változatlan minőségben látjuk viszont Benczúrt és 
Lászlót, bizonyos tekintetben javult kiadásban Kern- 
stockot. Az arczkép a legtöbb kiállítónál, úgy látszik, 
a mellékes munka Hamupipőke-szerepét játszsza s ez 
erősen megérzik rajta. Stílust a legkevesebben látni. 
Pedig ha valaki, úgy a festő ne adjon egyszerű személy
leírást, a midőn emberét be akarja mutatni.

Utalnunk kell még e rövid krónikában néhány na
gyobb lélegzetű munkára, a melyeken nemcsak a készült
ség tette le névjegyét, hanem a tiszta festői ambiczió 
is. Ilyenek Gsók, Zemplényi, Boruth, Fényes képei. 
Az első az ő régibb bűnbánó Magdolnáját állította ki : 
ez jelentékeny munka, nem mintha a tárgy novellisz- 
tikus tartalmát mutatná be, hanem az akt szépsége 
révén. Ez lendületesen, szélesen van megfestve, friss 
és teljes. Zemplényi egy tanulmányt küldött, erősen 
megrajzolt bucsús asszonyt, Boruth egy Pietát, a melyen 
Jézus nagy gonddal és jelentékeny tudással van meg
mintázva, — Fényes egy sötét figurális képet, az élet 
alkonyát, a melynek elborult hátteréből majdnem tüzes 
fénynyel villan elő egy arcz, két kéz; nem áll a tavalyi 
képek magaslatán, de érdekes munka. Határozott és 
bátor festői törekvéseket látni mind a négynek képein, 
nem fáradtak, nem erőltetettek, bensőségesen össze
kapcsolódnak az élettel, nem puszta műterem-szülöttek. 
Fájdalom, a' tárlat legtöbb képéről nem lehet ugyanezt 
elmondani. De azért senki se vessen követ a művészekre. 
Nem boszorkánymesterek ők sem, egy kis pihenő nékik 
is dukál. Most nyiladozik a tavasz, majd kimennek erdőbe, 
mezőre s teleszívják magukat hamisítatlan magyar leve
gővel, üde földszaggal. A mi azután odakünn terem, 
bizonyára más hangulatot fog bennünk kelteni, mint a 
mostani műtárlat.

Lyka Károly.

A májusi napfogyatkozás,

A természet, mely oly pazar módon szórja felénk ado
mányait, kincseit, mely feltárja előttünk majd összes 

titkait, épen legnagyszerűbb tüneményeivel fukarkodik. 
London városában például 1715 óta nem láttak nap- 
fogyatkozást és még jó sokáig fog tartani, míg Anglia 
tudósai saját hazájukban figyelhetik meg ezt a legszebb 
csillagászati látványosságot. Átlag csak minden 200 év
ben egyszer jut a Föld egy pontjára teljes napfogyat
kozás.

Mi sem vagyunk szerencsésebbek; 1999 délelőtti 
11 óráig Budapesten sem lesz látható teljes nap- 
fogyatkozás, de viszont részleges napfogyatkozásban 
már ez idén, május 28-ikán is gyönyörködhetünk

majd, ha az idő kedvez. A csillagászok számítása sze
rint ez a napfogyatkozás a mi időnk szerint délután 
4 óra 10 pénzkor kezdődik és 6 óra 5 pénzkor végző
dik. A hold sötét korongja, mint valami, fekély fogja 
elborítani a nap fénylő, sugárzó korongját, úgy hogy 
majdnem 7-tizedrésze elsötétül. Másutt a május 28-iki 
napfogyatkozás teljes lesz, így Spanyolország egy részé
ben, Algírban, szóval azokon a vidékeken, melyeket tér
képünkön a sötét sáv ábrázol. Ezeken a helyeken éri a 
Holdnak a Nap által vetett árnyéka a Földet.

A föld ezen részeinek lakói valóban grandiózus 
tüneménynek lesznek szemtanúi. A mint a nap korongja 
teljesen elsötétült, szabad szemmel is láthatóvá lesznek 
a nap rózsás színű lángjai, a protuberancziák, a mik 
oly hihetlen magasba lövelik tűzsugaraikat. Fényi atya, 
a kalocsai csillagvizsgáló érdemes igazgatója, egy ízben

Tavaszi kiállítás. Z em plén y i J. : Zarándoknő.

oly protuberancziát észlelt, a melynek magassága elérte 
az 500,000 kilométert is. Mily óriás erupcziók okozhat
ják ezeket a lángokat! Gondoljuk csak meg, hogy az 
egész föld átmérője csak 12,700 kilométer, hogy az a 
távolság, mely bennünket a holdtól elválaszt, sem éri 
el a 400,000 kilométert. A legszebb látvány fogyatkozá
sok alkalmával azonban kétségtelenül a nap koronája, 
az az ezüstös fényben tündöklő koszorú, mely az el
sötétült napot minden oldalról körülveszi.

A korona, melyet rendesen a nap kápráztató fénye 
miatt nem veszünk észre, gyakran a legfantasztikusabb 
alakokat ölti. Eredete, összetétele még mindig homályos, 
s azért a legtöbb megfigyelő ezt fogja vizsgálni spektros- 
koppal és fotográfus kamarával. Minél távolabb esik 
valamely hely a Földön ettől a teljes fogyatkozás sávjától, 
annál jobban látja a Napot, annál kisebb a fogyatkozás.
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Felesleges megjegyeznünk, hogy a tudósok, amatőrök 
és természetbarátok egész légiója fog Afrikába, de külö
nösen az amúgy is romantikus szépségű Spanyolországba 
özönleni, hogy szemtanúja legyen ennek a ritka lát
ványnak.

Az angol, franczia és amerikai tudományos intézetek, 
testületek és társaságok külön ekszpedicziókat küldenek 
a májusi napfogyatkozás megfigyelésére, a miknek fel
szerelése, ellátása természetesen sok költségbe kerül. 
A spanyol vámhatóságok és vasutak különben sok ked
vezményben részesítik azokat a látogatókat, a kiket a 
tudományszomj kergetett oda; talán akad köztük magyar 
ember is ?

Ezek az ekszpedicziók és megfigyelők főképen a fo
gyatkozás egyes fázisainak lefényképezésével fognak

foglalkozni, a mi sok becses anyagot szolgáltat a tudo
mánynak. Egyesek még a hipotetikus Vulkán»-bolygó 
keresésével fognak foglalkozni, mely állítólag közelebb 
van a naphoz, mint a Merkur, úgy hogy a nap sugarai 
miatt nem látható. Ez a zavaró körülmény a napfogyat
kozás alkalmával természetesen megszűnik.

Fájdalom, egy hitvány felhő megsemmisítheti vára
kozásainkat és megfoszthat sok derék tudóst egy tüne
ménytől, a minek észleletére annyi fáradságot, munkát 
és költséget fordítottak ! Hoffmann Oltó.

K R Ó N I K A .
Kormányozható léghajók. A tizenkilenczedik század 

nem látta a kormányozható léghajót, de már is oly 
kísérleteket vittek véghez, a mik remélni engedik, hogy 
a röpülés problémája lépésről-lépésre megoldása felé 
közeleg. Egyesek a léggömb kormányozhatóságától, 
mások a szorosabb értelemben vett röpiilő-géptől várják 
a sikert. Valószínű, hogy az ideális léghajó, a miről a 
regényírók álmodoznak, gép lesz és a Plus lourd que 
Fair elvén fog létrejönni, mind a mellett azok, a kik 
a mostani léggömböket akarják kormányozhatóvá tenni,

jóval előbbre vannak, mint a gépszerkezetek megalkotói. 
A legfontosabb kísérlet ebben a tekintetben az 1884-iki 
Renard és Krebs-féle kísérlet, a melynél a léghajósok
nak sikerült felszállási helyükre ismét visszatérni és 
7—g méter erősségű szél ellen haladni, a mi igen 
jelentékeny és mindeddig el nem ért siker. Renard és 
Krebs villamos motorral hajtották szivaralakú és nem 
épen nagy térfogatú léggömbjüket.

Ez idén a világ figyelme a Bóden-tó felé irányul, 
a hol egy úszó ballonházban Zeppelin gróf léghajója 
vár kedvező alkalomra, hogy fölszállhasson.

Német szakkörök igen vérmes reményeket fűznek 
ehhez a léghajóhoz, a miknek jogosultságát már a 
közel jövő fogja megmutatni.

Zeppelin léghajója, hosszúkás, hengerded alakú, 
mindkét végén aluminium hegygyei. A léghajó hossza 
125 méter, átmérője a gondolával együtt 13*5, méter, a 
mi megfelel egy háromemeletes ház magasságának. A 
ballon köbtartalma kb. 11,000 köbméter, vagyis 10-szerte 

akkora, mint a rendesen hasz
nálatban lévő ballonok köbtar
talma. A gáztartó alakja hosszú- 
kásabb az eddig használtaknál, a 
mi valószínűleg előnyös lesz ; a 
Renard és Krebs léghajójánál a 
hossz és átmérő viszonya 6 volt, 
míg a Zeppelin-félénél 10. Azon
kívül a gáztartó szerkezetében 
még egy lényeges javításnak lát
szó változás van s ez az, hogy 
az egész hosszúkás hajó 17 re
keszre van osztva, a melyek mind
egyikébe jő egy-egy léggömb. Az 
egész tehát mintegy léggömb
vonat, a melynek egyes szakaszai 
szilárdul össze vannak kapcsolva. 
Ennek az az előnye, hogy az 
egész léghajó nem forogi,veszély
ben, ha egyik vagy másik gömb
nek baja is esik. De meg az egész 
szerkezet egyensúlyát is biztosítja 
a hajó lefelé való hajlásánál.

Tekintve ezeket a kolosszális 
méreteket, az egész gépezet súlya 
csónakkal, legénységgel, gépekkel 
és homokzsákokkal együtt arány
lag nem nagy, a mennyiben 200 
mázsánál nem több.

A hajtóerőt két 16 lóerős 
Daimler-benzinmotor szolgáltatja, 
a mik négy, kb. egy méter át
mérőjű csavart hoznak mozgásba; 
a kozmányozás négy aluminium- 
kormány segélyével történik. A 
hajtócsavarok erejét és hatáské
pességét Zeppelin úgy próbálta 

ki, hogy egy csónakba helyezte a két motort a három 
légcsavarral s azokkal hajtotta a csónakot. Az eredmény 
kielégítő volt, mert 1200 perczenkinti fordulat mellett 15 
km. óránkinti sebességgel haladt a csónak a vizen. Ebből 
s más léghajókkal tett eddigi tapasztalatokból a Zep
pelin-féle léghajó sebességét 8 méterre lehet számítani 
másodperczenkint, úgy hogy még a 7 méteres szél ellen 
is haladna előre.

Az egész léghajó már teljesen készen föl van sze
relve; súlya személyzettel 10.000 kg. (a motoré 650 kg.), 
tehát egy lóerő-órára 207 kg., a mely arány szintén 
kedvezőbb, mint az eddigi léghajóknál ; Renardénál 56, 
Schwartznál 42 volt. Ez is mindenesetre nagy előny. 
Kívánatos volna, hogy olyanok szánjanak föl benne, a 
kik már több légi utazáson szereztek tapasztalatokat. 
A Schwarz-féle léghajó katasztrófáját, mely néhány év
vel ezelőtt történt, is az okozta, hogy a léghajó veze
tését oly emberre bízták, a kinek ezen a téren abszo
lúte nem volt jártassága. A Zeppelin-féle léghajó külön
ben úgy szerkezetre, mint erősségre nézve magasan 
fölötte áll a Schwarz-félének. Gyakorlati értékéről azon
ban persze csak a kísérlet után mondhatunk véleményt.

Még egy gépszerkezetről is kell, hogy megemlékez
zünk ez alkalommal csak röviden a kormányoz
ható léghajókról írván, melyről kivált Amerikában 
igen sok szó esett a hírlapokban. Ez a Langley-féle 
Aérodrom.

Azt mondják róla, hogy a Maxim-féle szerkezet töké-

Az 1900. május 28-iki teljes napfogyatkozás öve.
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létesítése, melyhez akkoriban szintén sok reményt fűz
tek. A nagy költséggel épült Maxim-féle léghajónak 
tudvalevőleg sikerült ugyan a légbe emelkednie, de a 
leszállásnál oly erősen iitődött a földhöz, hogy össze
törött. Langley washingtoni tanár közreműködött Maxim 
kísérleteinél s azóta éveken át igen érdekes fizikai mérő- 
kisérleteket tett a levegő ellenállására és a szél erejére 
vonatkozólag. E kísérleteinek eredménye repülő gépé
nek a terve, melynek szerkesztésénél az Albatros-mada- 
rat vette mintául, mely daczára nagy súlyának, a leg
gyorsabb repülők közé tartozik. A szárnya keskeny, de 
nagyon hosszára kinyújtható. A Langley gépe a sárkány
szerkezetek közé tartozik, melyeknél a szárny alatt 
összenyomott levegő tartja fenn a gépet a levegőben. 
A legnehezebb a leszállás, hogy a gép össze ne törjön. 
Azért egyelőre vízparton teszi kísérleteit. Egy legutóbbi 
modellen tett kísérletnél a gép 1600 méter utat tett 
meg 1 perez 45 másodpercz alatt s baj nélkül jutott a 
víz színére. Most a nagy gépen dolgozik Langley, mely
nél állítólag 160 km. óránkinti sebességet remél elérni, 
a mi a legnagyobb viharunkét is felülmúlná. Ez a nagy 
gép folyós gázzal lesz fűtve, szárnyai 7 m. hosszúak, 
rS  m. szélesek s aczél bordái selyemmel vannak be
vonva. Előállítása a mi pénzünk szerint 72,000 koronába 
került, míg a Maxim gépe 480,000 korona volt.

Mindenesetre érdekes az Atlanti-oczeán partján 
teendő felszállás kísérlete s ha nem is várhatunk teljes 
sikert, Langley neve biztosíték, hogy e tapasztalatok 
értékesek lesznek.

Páris az Urániában. A párisi életet 1900-ban vetí
tett és mozgó fényképekben mutatja be az Uránia május 
második felében. Salamon Ödön és Heltai Jenő írják 
hozzá az anekdotikus, humoros, vidám, ötletes szöveget. 
A darabot úgy állítják össze, hogy időnként egyes rész
letei megújíthatók és kicserélhetek legyenek és ennek 
következtében kapuzárás előtt és az őszszel állandóan 
friss alakban álljon a nagy közönség előtt.

Velencze énekkara. Desseuffy Arisztid Vclencze 
czímű látványosságában, mikor a Szent-Márk-templom 
színpompájú belsejét mutatják, gyönyörű énekkar zendiil 
meg, mely a legfinomabb árnyalatú szent énekeket lát
hatatlanul zengedezi a leeresztett függöny mögött.

Szeczesszió. Lyka Károly kiváló műkritikusunk 
Szeczesszió czímen darabot írt az Urániának. Az érdekes 
mű eredeti felfogásával és művészettörténeti becsével 
lesz hivatva a figyelmet felkelteni.

Magyarország története. Marczali Henrik kiváló 
történettudósunk Magyarország történetét írja meg az 
Uránia czéljaira. Nagy költséggel, díszes kiállítással ké
szül az Uránia Magyarország történetének korhű képek
ben és díszletekben való színrehozatalára.

A női szépség lesz az Uránia legközelebbi újdon
sága. E darabban bemutatja a színház a nő ábrázolá
sára vonatkozó legrégibb adatoktól kezdve a szépség 
ideáljának egész történetét. Látni fogjuk azt, hogy a mai 
ízlés, illetőleg a szépségnek ama kultusza, a hogy a szép
séget költészettel és művészettel idealizáljuk, miként 
kezdett az egyiptomiaknál nyilatkozni. Aztán szemünk 
előtt fog kitárulni az átalakulás, a hogy a görög művé
szet az ideálnak első művészi konczepczióját megalkotta 
és hogy ez a konczepczió miként ment át az életbe. A 
görög Tanagrak egész sora mutatja be az athéni és 
korinthusi elegancziának a női megtestesüléseit. Majd 
Róma hoz új vonásokat az ideál természetébe, midőn 
egyszerre Byzanczból kiindulva megszakad a keresztény
ség feltámadásával a nő testi szépségének a kultusza. 
Látni fogjuk a középkornak úgyszólván incorporalis 
idealizmusát, a melybe azonban a renaissance újra életet, 
húst és vért hoz. Innen kezdve a szépség modern typu- 
sainak a keletkezését kiséri a darab a modernekig.

A Becquerel-sugarak energiájának kérdése sokat 
foglalkoztatja a tudományos világot. Mindenesetre nem 
kis érdekű dolog, hogy honnan veszik az anyagok 
(melyekről külön czikkiink is szól) azt az energiát, 
melyet kisugároznak. Ha kívülről más sugárzástól nem 
származik, akkor úgy lenne magyarázható, hogy e sugár
zás közben a test anyagi részeit sugározza ki s így 
súlyából veszít. H. Becquerel szerint 1 cm- felületű 
radium másodperczenkint egy tízmilliomod Wattnyi ener
giát sugároz ki. Ha csakugyan ilyen kicsi a Becquerel- 
sugarak energiája, akkor egy milligrammnyi súlyveszte
ség ezermillió év alatt már pótolná azt, ez pedig meg

magyarázná, hogy miért nem lehet kimutatni rövid évek 
alatt mérhető változást. Ezzel szemben azonban Giesel 
oly chlorbariumkészítményről is szól, mely mintegy 03 gr. 
súlyú és üvegcsőbe beforrasztva, világos nappal is szép 
kék fénynyel világít. Sötétben pedig e kis cső fénye mel
lett olvasni lehet; az órát 20 cm. távolból, egy fehér 
lapot fekete alapon pedig 1 méter tváolságból jól ki lehet 
venni. Ez már nemolyan csekély energia, úgy hogy való
színűleg mégis ennek a forrását a test lassú szerkezeti, 
vagy chemiai változásaiban kell keresni.

A délsarki expeditio, mely Borchgrevink vezetése 
alatt Sir George Newnes pártfogásából 1898. augusztus 
havában indult el, egész a 78° 50' déli szélességig hatolt 
s Borchgrevink sürgönye szerint a déli mágnesi pólus 
jelenlegi helyét is megállapította. A legdélibb utazás 
eddig a Ross kapitányé volt, a ki 1842-ben hajójával 
a jégben a 7SÜ ío'-nyi déli szélességig jutott s így 
Borchgrevinknek még jókora nehéz utat kellett tenni az 
nj 40' beutazására. Az utón Nicolai Hanton zoologus 
meghalt. Érdekes lesz a déli mágnesi sark jelenlegi 
helyét összehasonlítani a Ross kapitány méréseiből nyert 
adattal 73° 5' d. sz. és 1470 5' k. h.), valamint a Gauss 
elméletileg levezetett értékével (72" 35' d. sz. és 152° 
30' k. h.). Angliából a jövő évben új délsarki tudomá
nyos expeditio indul el W. Gregory tanár vezetése 
alatt nagy apparátussal.

Felhívás előfizetésre.
Az «Uránia» egyelőre havonkint egyszer, a 

szükséghez képest — különösen a téli időszak
ban két-hetenkint egyszer fog megjelenni. 
Július és aug. hónapokban azonban szünetel.

Az «Urániá -t az Uránia magyar tudomá
nyos egyesület tagjai külön díj fizetése nélkül 
kapják; nem egyesületi tagoknak az «Uránia» 
előfizetési ára:

egész évre . . . .  8 korona,
Az előfizetések hornyánszky Viktor könyv

kiadó-hivatalához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 4.) intézendők.

Az  << Uránia» szerkesztősége.

F E L H Í V Á S
belépésre az Uránía-egyleíbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába 
egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát 
fizet (ha ez összeget részletekben kívánja le
fizetni, a teljes befizetésig 5%-os évi kamatot 
is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki kötelezi 
magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvez
ményeket élvezi:

1. díj nélkül kapja az egylet összes kiadvá
nyait, köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;

2. az első előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház minden előadására joga van 
— a tagsági jegy előmutatása mellett — akár egy 
földszinti vagy erkély-széket, akár egy páholyt 
5 0 7 „-o s  árkedvezmény mellett vásárolni;

3. szabadon látogathatja az egyesület és a 
színház által rendezendő kiállításokat.

Kérjük mindazokat, a kiknél taggyűjtő-ívek 
vannak, hogy azokat Cseike Győző, miniszteri 
számvevőségi aligazgató, egyesületi pénztáros 
czímére (Budapest, V., Hold-utcza 8.) folyó évi 
május hó elején visszajuttatni szíveskedjenek.

Az Uránia-egy es illet elnöksége.
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A csillagos ég.
ZENITH

Az égbolt déli fele Budapesten 1900. május 15-én este 9 órakor.

ZENITH

NYŰGÖT ÉSZAK KELET

Az égbolt északi fele Budapesten 1900. május 15-én este 9 órakor.

Az esthajnalcsillag. Venus, a most tündöklő esti csillag, május végén éri el ragyogásának tetőpontját; 
most csaknem éjfélig látható az égen. A pulkovai csillagvizsgáló épen most jelenti, hogy Belopolsky csillagász, 
a Venus színképének négy fotográfiája alapján a keringési időt közel 24 órának találta. A spektral-vonalak 
eltorlódásából az egyenlítő két szemben fekvő pontján mérte a forgási sebességet. Ha e hír igaznak bizonyul, 
úgy rég vitatott kérdés nyer megoldást. Sok csillagász azt vitatta, hogy a Venus forgási ideje 225 nap, vagyis 
annyi, mint a Nap körüli keringés ideje, úgy hogy a Nap mindig csak egyik oldalát pörköli, míg a másikon 
örökös éjszaka és dermesztő hideg van. Ha pedig csakugyan ily rövid a forgási idő, akkor a Venuson hasonlók 
a viszonyok, mint a Földünkön, s nem lehetetlen, hogy szerves élet van rajta.



NEM HULL A HAJ, NINCS TÖBBÉ 
KOPASZ EMBER ! Szenzácziót leült a gyógyfü- 
kivonatom, melyet évek hosszú során át tanulmányoztam, 
hogy mikép lehessen meggátolni a megkopaszodást.c^o

EX IK A TO R
Kapható mindenütt.
Egy üveg ára 2 40 kor.

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem szűnik a ha jhullás, 
korpaképzödés és mindennemű fejbörbetegség. — 
Vidéki megrendeléseket utánvét melleit azonnal eszközöl 
Dobé Nándor, úri, női és színházi fodrász, Buda
pest, Nefelejts-utcza 27 . szám. c3=>oooo-ienec$=oQDO

! CALDERON! és TÁRSA
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BUDAPEST Váczi-utcza 30. és Kishid-utcza 8. sz.

Női látcsöveket hosszú fogantyú
val, zománcz, teknősbékacsont v. 
gyöngyház külsővel. — Legújabb
Zciss-félc dupla távcsöveket (Race Glasses). 
Táltori, vadász és utazási távcsöveket a leg
újabb átalakítással, a tirage ripade, erős bőr
tokban. Elegáns szalon lorgnetteket hosszú 
nyéllel. Szemüvegek és orresiptetőket a leg
finomabb üvegekkel. Aneroid légsúlymérőket, 
terem és ablakhőmérőket, stereoskopokat, 
laterna magikákat. Fényképészeti készülékeket 
műkedvelők, turisták részére dús választékban.
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Czim balm ainkat k itün tették  
V  V  az ezredéves k iállításon.

CZIMBALMOKAT
legjóbbat, legolcsóbbat

=  c s a k  =
n á la m  le h e t  v o n n i.

0
1

p
Pedálos, fekete vagy 
barna, szalon, szép 
Ox? érős hangút
3 évi jó tá llá ssa l.
Bolti árhoz képest fél
árban 300 koronást 
150—160 kor.-ért elad.
Alapos tanítást is ad 
havonta 16 koronáért.

JEGESI GÉZA
m űokleveles czim balom- készítő és a vaskoronás 

czimbalom fe ltalá ló ja .

árjegyzék kívánatra ingyen.

=  B U D A P E S T  =
VII., N e f e í e j i s - u t c z a  4 3 .

. m i  h u h  ii mii ii mii n in i  m i i    m im im ii i im i ; .

| Wellner Gyula fogműterme í
1 Budapest, VI., Andrássy-út 38. f
= Készíti a fogtechnika leg- §
i  remekebb specialitásait =

[ S z á j p a d l á s  }
|  ---------  n é l k ü l i  ---------  |

| W F “ m ű f o g a k ,  j

1 Található egész nap. I
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Fényképező 
gépek, * *  
eszközök * 
és kellékek 
legjobb •  * 
beszerzési

Veszprémi Samu U tóda

P E J T S I K  K Á R O L Y
B U D A P E S T
IV. kér., Károly-utcza 1. sz.

kl4 Fényképészét! Szemle amateur lap 
;  kiadóhivatala. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

=
j i  Nagy választékú raktár úgy szakfény- 
^  képészek, mint amateurök részére.

árjegyzék és a Fényképészeti Szemle 
;  mutatványszámát kívánatra ingyen 

megküldöm. 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 $

SZIK LA I S.
papír- és tanszer
zz kereskedése zz

B udapest, VI!., E rzsébet-körút 15. szám ,
^ ^ ^ ^

A legnagyobb választékban kaphatók: 
kísdedóvodaí, foglalkoztató-, 

szemléltető- E és E játék- 
= == szerek, ------

valamint az összes
^  szakirodalmi ^

tankönyvek.

G r u b e r  l e ó  é s  t á r s a
zsinegek, fonalak és kötéláruk

------  központi raktára----

BUDAPEST, VII., Károly-körút 7. sz.
Dús v á l a s z t é k

mindennemű

to ri:a -kész le tekben .

1587. sz. ch eque-szám la  
a m. kir.

postatakarékpénztárnál.

Telefon-szám 6 2 — 03.

H E L L E  K A R O L Y
pozsonyi első

osztr.-magy. cs. és kir. kiz. szab. 
mütani, töm lő-hajtószíj és 
------ kötélveröárú-gyár =

képviselete és raktára. 4 l r

f f

SZŐNYEG-
O T T H O N !

Mag}-arhoni szőnyegek zz 
Keleti és m ás szőnyegek 
Hazai pokróczok 
Ágynem űek z z ^ ^ z z z = z z  

j V asbútorok stb. stb. - ... —

I
VII., Kerepesi-út 10. 
a Sip-utcza sarkánr=r
=  TELEFON =

o o Óriási választék ° ° 
o Feltűnő olcsó árak o

B U D A P E S T



AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
KÖZLÖNYE

M O L N Á R  V I K T O R
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

1. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
iqoo. JÚNIUS í. - — -

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL

BUDAPEST, iqoo

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS 
KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T
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Felhívás előfizetésre*
Az «Uránia» egyelőre havonkint jelen meg. 

Július és aug. hónapokban azonban szünetel.
Az «Urániá»-1 az «Uránia magyar tudomá

nyos egyesület > tagjai külön díj fizetése nélkül 
kapják ; nem egyesületi tagoknak az «Uránia» 
előfizetési ára:

egész évre . . . .  8 korona,
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyv

kiadó-hivatalához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 4.) intézendők.

Az «Uránia» szerkesztősége.

F E L H Í V Á S
belépésre az Uránía-egyletbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába 
egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát 
fizet (ha ez összeget részletekben kívánja le
fizetni, a teljes befizetésig 5V 0S évi kamatot 
is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki kötelezi 
magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvez
ményeket élvezi:

1. díj nélkül kapja az egylet összes kiadvá
nyait, köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;

2. az első előadásokon (premiere) 
Uránia-színház minden előadására jbga'van 
— a tagsági jegy előmutatása mellett —laká&Té^y“ 
földszinti vagy erkély-széket, akár egjr^^^ofyt- 
50°/„-os árkedvezmény mellett vásárolni;

3. szabadon látogathatja az egyesület és a 
színház által rendezendő kiállításokat.

Kérjük mindazokat, a kiknél taggyűjtő-ívek 
vannak, hogy azokat Cseike Győző, miniszteri 
számvevőségi aligazgató, egyesületi pénztáros 
czímére (Budapest, V., Hold-utcza 8.) folyó évi 
május hó elején visszajuttatni szíveskedjenek.

A z Uránia-egy es illet elnöksége.

arcz-crémet hasz
náljon NAGYSAD!

mely a világ legjobb creme, -rfá&rr éfá&rr
Eltávolít az arczból minden tiszt át alansá- 
got és a bőrt bársonyfinommá teszi. — 
Egy elegáns doboz creme ára /  korona. 
— Kapható a feltaláló: RÉVÉSZ ÖDÖN 
V. cs. és kir. gyógyszerésznél Budapesten, 
Csengery-utcza 26., továbbá a »HUNNIA« 
gyógyszertárban, Erzsébet-körút 56. szám.

Postai szétküldés naponta az »egész világba!

Hl

•» Na g y  m . «
=  =  fényképészeti 
czikkek dús raktára

B U D A P E S T  = =
VII., Károly-körút 3. (Huszár-féle ház)

jánlja dús raktárát a leghíre
sebb gyártmányú fényképező 
készülékekről. A legolcsóbb 
bevásárlási forrás kézi és 
utazási kamarákról, úgyszin

tén a fényképészethez szükséges összes mű
szerek és kellékek állandóan nagy válasz
tékban raktáron vannak. Kényelmes

V X Zx. A=
boratorium.

ISzáktanítas ingyen. Képek kifogástalan kidol
gozását elvállalom.

............... T E L E F O N  10 — 6 1 . -------

Árjegyzék ingyen és bérmentve

H

JC Í1LA N Q ER  = = =
MŰBUTOR ÜZLETÉBEN
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áló, ebédlőszobák ó-német- és 
barok-stil, szőnyeg és bőrdivánok, 
Íróasztalok, ingó-, függőlámpák, 
valamint minden e szakmába vágó 
tárgyak legolcsóbban s legjobb 
minőségben kaphatók .y.»y-y*Vty
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Munkácsy,

M unkácsy Mihályt, korunk azon szellemi 
diadalainak utolsó vezéréül küldötte 
nekünk a gondviselés, a melyeket 1825 

óta oly nagy számmal s oly fényes sikerrel ér
tünk el.

Ugyanabban az esztendőben, melyben Petőfi, 
verseinek első gyűjteményével megjelent a ma
gyar nemzet előtt, ugyanabban az esztendőben, 
1844-ben született a magyar géniusz legkitűnőbb 
művészi képviselője: Munkácsy Mihály, ki a 
magyar művészet hírét legmesszebb terjesztette, 
dicsőséget szerezve műveivel magának és nem
zetének egyaránt.

Munkácsy jelentősége és a halála fölött ér
zett nemzeti fájdalom méltó oka nemcsak abban 
rejlik, hogy ő mint magyar ember dicsőséget 
aratott világszerte a magyar névnek a maga 
művészetével, hanem sokkal inkább abban, hogy 
művészete, lényegében és formáiban, hangula
tában és színeiben egyaránt a legsajátosabban 
magyar művészet volt. Pályáját, úgy mint egész 
művészetét, a magyar lélek és szellem inkarná- 
cziójának tekinthetjük. Éppen azokkal a vonások
kal s tulajdonságokkal hatott, és aratott diadalo
kat, a melyeket a magyar népiélekben és nép- 
szellemben mint jellemzőket ismerünk.

Tárgyaiban is minden művészünk között a 
legnemzetibb volt; mert a magyar népiélek 
azon mélyeit, a hova az ő szelleme hatolt, se 
festő-, se faragó-művész eddig nem érte el. 
Míg egyfelől a magyar népélet köréből merített 
tárgyaiban a magyar nép szellemének legneme
sebb tartalmát fejezte ki, minek bizonyságául 
elég a Hadi foglyok-ra, a Tépéscsin álók - r a s a 
Honvédujonczok-xí\ hivatkoznunk, másfelől alko
tásaiban a magyar népéletet szinte tragikai 
régiókba emelte, különösen abban az alkotásában, 
mely világhírét megalapította: a Siralomház-ban.

De Munkácsy nemcsak tárgyaiban volt ma
gyar, hanem magyar volt művészetének egész 
jellege szerint, az volt művészetének még tech
nikai mozzanataiban is.

Művészi jellemének erős vonása az is, a mely 
általánosságban legmélyebben hatott és az egész 
művészvilág csodálatát felkeltette: szemének az 
az élessége, a melynél fogva épp oly biztosan, 
mint tisztán látott a térben, és művészi képes
ségének az a csodás ereje, hogy a mit maga 
így látott, másokkal is épp úgy tudott láttatni. Ez 
a kidomborító erő, a légtávlatnak ez a teljesen 
biztos ismerete volt Munkácsynak az a tulaj
donsága, melynél fogva őt e tekintetben méltán 
sorozhatjuk az olasz renaissance művészei 
mellé. Ez a tulajdonsága pedig, — a biztos, 
világos, tiszta éleslátásnak ez az adománya, mely 
éppen a magyar népléleknek egyik leghatáro
zottabb tulajdonsága, Munkácsyban művészi 
magaslaton fejlődött ki.

De nemcsak testi szemei, hanem lelki szemei 
is bírták a tiszta, világos látásnak ezt a csodás 
erejét. Ifjúkori tanulmányai hiányosak voltak; 
de világlátottságának, férfikorában folytatott 
összeköttetéseinek alapján az erkölcsi világnak 
oly problémáit, oly eszméit tudta legcsodála
tosabb egyszerűséggel kifejezni, hogy művésze

tének ez a vonása nem kevésbbé vívja ki bámu
latunkat, mint a másik, melyről fentebb szóltunk.

Milton — kétségkívül legkitűnőbb alkotása 
a költői léleknek oly kifejező képe, a melynek 
a világ művészetében alig van versenytársa. 
Egy másik nagy alkotása, a Honfoglalás, a mely 
a magyar állam alkotás bonyolult kérdését és 
ebben a magyar államfenmaradásának erkölcsi 
problémáját oly tisztán, oly világosan; minden
kinek első tekintetre oly megérthetően adja elő, 
a mint csak a legkitűnőbb történet-filozóf képes.

E tekintetben Munkácsy eredménynyel vetek
szik Salamon Ferencznek erős és egyszerű 
megvilágító képességével. Salamon felfogásának 
biztos egyszerűsége Munkácsynak is tulajdona. 
S méltán említhető a Munkácsy plasztikája az 
Arany Jánosé mellett is, melylyel egyazon for
rásból: a magyar népléleknek forrásából fakadt.

Ebből a forrásból került a Munkácsy magyar 
életképeire az a borús hangulat, mely a festés 
technikája tekintetében még művésziebbnek 
mutatja az ő kidomborító képességét. Ez a 
borús tónus a sírva vigadó magyar léleknek a 
borújára, jellemzően mélázó hangulatára vezet
hető vissza. Nem Rembrandt-i ború ez, nem is 
Correggio-i, a fénynek és homálynak ez a 
csodálatosan olvatagjátéka nem általános, mélázó 
borongás, hanem sajátosan nemzeti, magyar.

A magyar népiélek e hangulata volt az a 
szemüveg, melyen Munkácsy a világot és a 
világ képeit nézte, és visszavezet egyszersmind 
bennünket afranczia iskolába, mikor Munkácsy 
Delaroche párizsi hagyományai közé került, 
melyek közt kétségkívül legerősebb volt a fény
nek és homálynak, a színek különböző fokának 
a lelki élet jellemzésére való felhasználása. 
Knaus düsseldorfi hatását a természetre, 
különösen a népi természet frisseségére utalást 

- Munkácsy a magyar lélekben épp úgy ma
gyarrá tette, mint ezeket a párizsi tanulságokat.

A mennyi okunk van Munkácsyt meggyá
szolni, annyi a büszkeségünk ebben a gyász
ban. Munkácsyban nemcsak a világhírű magyar 
művészt gyászolhatjuk, hanem oly művészre 
tekinthetünk büszkén, ki halhatatlan alkotásai
val a sajátos magyar szellem művészi fejlődé
sét a legmagasabb fokon mutatta be a világ
nak. Ebben maradt ránk Munkácsy nagysága, 
ránk nézve ebben áll az ő nagyságának külön, 
mélyebb értéke.

Munkácsy nagy alkotásai nincsenek a hazá
ban ; de Munkácsy nemcsak remekeket alko
tott. Vannak nagyon értékes apróbb képei, 
vázlatai, tanulmányai, rajzai is, életének szám
talan emléke, melyek egész művészetének és 
egyes műveinek kezdetét, kisél létéit, alakulá
sát, — halhatatlanságának útját jelölik. Ha Dánia 
az úgyszólván egész életét szintén idegenben 
töltött nagy fiának, Thorwaldsennek műveit, a 
lánglelkű szobrász halála után meg tudta sze
rezni, s Kopenhágában Thorwaldsen-múzeumot 
létesített, — mi is összeszedhetnők Munkácsy 
itthon levő kisebb munkáit, vagy a külföldről 
egyáltalában megszerezhetőket, melyekből aztán 
az új Szépművészeti Múzeumban egy Munkácsy- 
tárat lehetne létesíteni. Lehetne? Nem köteles
ségünk lenne-e ez? Beöthy Zsolt.



3

Kosmologiai távlat.
Egy és más a Föld történetéből. —

Haeckel E., a hírneves jénai zooiogus és ter
mészetbölcselő .«A világ-rejtélyek» * czímű érde
kes munkájával vesz búcsút a XIX. századtól. 
A lángszellemű búvár és gondolkodó lemond 
éveken át ápolt kedvencz tervéről a monistikus 
philosophia rendszerének megírásáról. «Erőm 
— mondja munkája előszavában — erre már 
nem elégséges s a közelgő aggkor különböző 
figyelmeztetései sürgetik a befejezést. Különben 
is testestől-lelkestől a XIX. századnak vagyok 
gyermeke s a század végével befejező vonalat 
akarok húzni életmunkám alá».

E munka, mint a hírneves szerző egyéb ter
mészetbölcseleti munkái, a természet megisme
résen alapuló monisticus világnézet útjait egyen
geti, ama fenkölt világnézetét, mely a mindenség 
összes jelenségeit természeti törvényekkel igyek
szik megmagyarázni, s az emberiség boldogu
lására értékesíteni. A világrejtélyeknek, mint e 
monistikus világnézetnek általában, bizonyára 
nem egy tétele fog neves ellenzésre találni, a 
mi a felfogások kívánatos tisztázására vezethet, 
de semmi esetre sem fogja a természet meg
ismerésére czélzó törekvéseket útjokban meg
akasztani.

E helyen Haeckel munkájából a kosmologiai 
távla t czímű fejezetet közöljük, mely bizonyára 
minden művelt embert, bármily álláspontot 
foglal is eh a monistikus világnézettel szemben, 
érdekelhet, mert a tudomány magaslatáról meg
világítja azt, hogy mily viszonyban áll a mi kis 
világunk, a mi földünk az egész világegyetem
mel, hogy mi volt múltja s mi lesz a jövője; 
továbbá, hogy mily állás, mily rangfokozat illeti 
meg az Embert a nagy mindenségben, végül 
pedig fogalmat ad az Időnek, melyből az egyén 
életére oly elenyésző semmiség jut, szédítő vég
telenségéről.

A kosmologiai távlat, mely az emberi kedélyt 
elsőben elcsüggesztheti ugyan, de mélyebb gon
dolkodás után felemeli és megnyugtatja, a 
tudomány mai állásában következő tételekbe 
foglalható össze.

í. A világegyetem (Universum, Kosmos) örök
től fogva van, végtelen és határtalan.

2. Állománya két attribútumával, az anyag
gal és energiával, betölti a végtelen teret s 
örökös mozgásban van.

3. Ez a mozgás a végtelen időben egységes 
fejlődésként folyt le, melyben a keletkezés és 
elmúlás, a haladó és hanyatló fejlődés egymást 
követő periódusokban váltakozik.

4. Az a megszámlálhatatlan égitest, mely a 
világ-ürt betöltő aetherben van elosztva, mind 
alá van vetve az anyagtörvénynek; mialatt a 
világegyetem egy részében keringő világtestek 
lassankint hanyatlásuk és pusztulásuk felé köze
lednek, az alatt a világtér más részén újra kép
ződés és tovafejlődés van folyamatban.

5. Napunk egyike a számtalan mulékony világ

* Ernst Haeckel. Die Welträthsel Gemeinverständliche 
Studien über monistische Philosophie. Bonn, 1899.

testeknek, Földünk pedig ama számos mulé
kony bolygónak, mely a Nap körül kering.

6. Földünk, mielőtt rajta cseppfolyós víz s 
a vízzel a szerves élet első feltétele létre jöhe
tett, hosszú lehülési folyamaton ment keresztül.

7. Az ez után következő életnemző biogene
tikai folyamat, a számtalan szerves alak lassú 
fejlődése és átalakulása, számos évmilliót (száz
nál jóval többet!) vett igénybe.

8. Ama kölönböző állattörzsek között, a me
lyek az életnemző folyamat későbbi szakaszai
ban Földünket benépesítették, a fejlődési ver
senyben újabban a gerinczesek törzse túlszár
nyalta a többieket.

9. Az emlősök osztálya, mint a gerinczesek 
törzsének legjelentékenyebb hajtása, csak későn 
(a Trias-korszak alatt) fejlődött ki alsórendű rep- 
tiliákból és amphibiákból.

10. Ennek az osztálynak legtökéletesebb és 
legfelsőbb fejlődésre jutott ága a főemlősök 
(Primates) rendje, a mely csak a Tertiaer-kor 
kezdetén (legalább is hárommillió év előtt) 
fejlődött alsórendű emlősökből.

n  A Főemlősök rendjének legfiatalabb és 
legtökéletesebb hajtása az Ember, a ki csak a 
Tertiaer-kor végén fejlődött emberszabású maj
mok sorozatából.

12. E szerint az úgynevezett «Világ-történe
lem», vagyis az a rövid, kevés évezredet fel
ölelő időköz, a melyen belül az Ember művelő
déstörténete lejátszódott, elenyésző rövid epizód 
a földi élőlények, azaz a Föld organikus törté
netében, ép úgy, mint ez maga is csak kis része 
bolygórendszerünk történetének; és valamint 
a mi anyaföldünk elenyésző porszem a végte
len világegyetemben, ép úgy csak parányi 
plasmatestecske az egyes ember is a múlandó 
szerves természetben.

Az a korlátolt terület, a melyre a mi képzelő
tehetségünk a Tér és Idő méreteinek megítélé
sében szorítkozik, egyfelől az emberi illusiók- 
nak válik bő hibaforrásává, másfelől pedig 
lényegesen megakadályozza a mindenség ösz- 
szes jelenségeit egységes törvényekre vissza
vezető monistikus világnézet térfoglalását. Hogy 
a tér méreteiről fogalmunk legyen, figyelembe 
kell vennünk egyrészt, hogy a legkisebb lát
ható szervezetek, a bacteriumok, óriások a lát
hatatlan atomok és moleculákhoz képest, me
lyek a legerősebb mikroskoppal való látás 
határán jóval túlesnek; másrészt fontolóra keli 
vennünk a mindenség határtalan méreteit; 
fontolóra kell vennünk, hogy a mi naprend
szerünk csak egy álló csillag a világyegyetem- 
ben, Földünk pedig csak parányi bolygóba a 
hatalmas Napnak.

Az Idő végtelenségéről némileg kielégítő 
fogalmat szerezhetünk, ha egyfelől ama physikai 
és physiologiai mozgásokra gondolunk, a me
lyek a másodpercz határán belül folynak le, * 
másfelől pedig ama szédítő hozszú időre, a 
melyet a világtestek képződése igényel. Az arány-

* A fény terjedésének sebessége példán! másod
perczenként körülbelül 300.400,000 in., az idegizgalomé 
15-294—60 m. között ingadozik, a legtöbb esetben 
30—40 ni.
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lag rövid organikus földtörténet időtartama 
is, azaz amaz idő, a melyen belül az orga
nikus élet földgömbünkön kifejlődött, újabb 
számítások szerint, 100 millió évnél, azaz 100,000 
ezredévnél jóval többre terjed! A geológiai és 
palaeontologiai tények, a melyeken eme számí
tások alapszanak, a dolog természeténél fogva 
persze csak nagyon bizonytalan és ingadozó 
számadatokat szolgáltatnak. Míg ugyanis a leg
több illetékes szaktekintély 100 200 millió évet
vesz föl az organikus fejlődés valószínű közép- 
értékéül, addig mások becslése szerint ez csak 
25 — 30 millió évet tesz ki; a legújabb pontos 
geológiai számítások alapján ez az idő 14 száz 
évmillióra becsülhető. De ha képtelenek vagyunk 
is a szerves élet időtartamának absolut hosz- 
szát meghatározni, mégis módunkban áll leg
alább a szerves élet egyes periódusainak relativ 
tartamát körülbelül megállapítani. Vegyünk 
minimális értékül 100 millió évet, ekkor az 
organikus földtörténet öt főidőszakában a kö
vetkezően oszlik az meg:

I. Archozol periódus.
(Primordialis idő), az élet kezdetétől a cam- 

briumi rétegek képződésének végéig; a kopo
nyában gerinczesek időszaka

52 millió év.
II. Palaeozoi periódus.
(Primaer idő), a Silur kezdetétől a Permi 

rétegek képződésének végéig; a halak időszaka.
34 millió év.

III. M ezozoi periódus.
(Secundaer idő, másod-kor), a Trias kezde

tétől a Kréta végéig. A csúszó-mászók idő
szaka.

u  millió év.
ÍV. Caeuozoi periódus (Teríiaer idő, har

mad-kor) az Eocaen kezdetétől a Piiocaen vé
géig; az emlősök időszaka.

3 millió év.
V. Authropozoi periódus.
(Quartaer idő, negyed-kor), a diluviumtól 

(a melybe valószínűleg az emberi beszéd ki
fejlődése esik) a jelenig; legalább 100,000 év.

07  millió év.
Hogy a szerves élet fejlődésének roppant 

időtartamát emberi felfogásunkhoz közelebb 
hozzuk és különösen, hogy az ű. n. «világ- 
történelem» (azaz a kulíurnépek történetének) 
aránylagos rövidségét megérthessük, reducál- 
juk a 100 millió évet egy napra. E chrono- 
metrikai reductio alapján a teremtés napjai» 
a huszonnégyórás napon belül a következően 
oszlanak meg az egyes periódusok között:

I. Archazoi periódus, 52 millió év =  12 óra 
30 perez (-- éjféltől '/2 1 óráig délután).

II. Palaeozoi periódus, 34 millió év 8 óra 
5 perez (=  délután V, í-től este Q-ig).

III. Mezozoi periódus, 11 millió év =  2 óra 
38 perez (=  esti x/2 Q-től V4 12-ig).

IV. Caeuozoi periódus, 3 millió év =  43 p.
V4 12-től 12 perczczel éjfél előtt).

V. Authropozoi periódus, O’i —o-2 millió 
év =  2 perez.

VI. Cultur-periodus, ú. n. világtörténelem, 
6000 év = 5 másodpercz.

Ha tehát földünkön az élőlények kifejlődé
sének idejét minimálisán 100 millió évre (s 
nem maximálisan 1400-ra) teszszük, s azt 24 
órára vonatkoztatjuk, akkor az ú. n. «világ- 
történelem öt másod perezet tölt k i !

Dr. E n tz Géza.

„Magyar Minerva“. ¥

M ikor irodalmunkban az első Minerva 
megjelent, klasszikái műveltségű elein
ket nem kellett fölvilágosítani, hogy mit 

jelent, de föl kellett tárni, hogy mi czélja van. 
Azzal mindenki tisztában volt, hogy a görög 
Olyrnpusnak római Pallas Athenéje az ázsiai 
magyar csinosodását, művelődését, a mint akkor 
mondották: pallérozódását volt hivatva meg
indítani s majdan diadalra juttatni. Akkori mű
veltségünk, bár szűkebb körre terjedt, de abban 
a kis társadalomban általános, és a viszonyok 
hatása alatt klasszikái jellemű volt, tehát kelle
ténél jobban ismerte a görög-római világot, min
denesetre jobban, mint a magyart. A Hebe és 
az Auro/a, dámáink zsebkönyvei, azonban már 
új szellem és költészet hirdetői voltak, melynek 
iránya, czélja és rendeltetése a nemzeti szellem, 
a magyar irodalom emelése volt. A klasszikus 
hagyományokból kölcsönzött nevek alatt, a ma
gyarságnak űj igéi keltek szárnyra, hogy diadal
masan szánjanak a magyar szónak s a magyar 
műveltségnek meghódítandó haza határáig, talán 
még azokon is keresztül.

Irodalmunk történetének reformkorát az irá
nyok kitűzése, a szellemi élet megindulása teszi 
feledhetetlenné s a klasszicizmus jegyében jel
lemzővé. Tanító-mestere a világmívelíség volt, 
mely a görög-római szellemnek e második renais- 
sanceában ekkor európaikig uralkodott; hívei, 
apostolai az eltemetett görög-római műveltség 
emlékein buzdultak föl, s az új életre keltett 
klasszicizmus hatása alatt az élő európai mívelt- 
ség láttára gyúltak lelkesedésre. Két világ művelt
sége fénye és tüze gyúlasztotía őket egy közös 
és szent czélra: hogy azt a fényt nemzetökre 
áraszthassák s ezt a tüzet új Prométheuszokként 
a magyarság szivébe lophassák. A mi akkor 
megindult folytatást nyert s mind máig ellen
állhatatlan hatalommal, lassan ugyan, de követ
kezetesen, terjed a nemzeti művelődés. A mű
veltség útját sokan és szívesen hasonlították a 
nagy folyamokéhoz, melyek kicsiny érből csörgő 
patakká, majd erős sodrú folyókká s végül szé
lesen hömpölygő folyamokká nőve, a világmívelt- 
ség, az egyetemes emberi szellem tengerébe hajt
ják habjaikat. A mint nőnek, mind nagyobb terü
letre terjesztik ki boldogító hatásukat, mind több 
sajkát ringatnak, több hajót emelnek, több mal
mot és mind több turbinát hajtanak, a folyamok 
hátán és partján az élő élet, az áldásos tevé-

* AJ agyar Minerva. A magyarországi múzeumok és 
könyvtárak czímkönyve. Közrebocsátja a múzeumok és 
könyvtárak országos főfelügyelősége. 1. évfolyam. 1900. 
Gr. Széchenyi Ferencz arczképével. Budapest, kiadja az 
Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat 1900. 8-r. XVIII, 
391 1. Ára S kor.
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kenység mind elevenebb, mozgalmasabb és erő
teljesebb mérveket ölt.

E hasonlatot tovább fejtve, a nemzeti míve- 
lődésnek mai nagy folyamán a régi Minervák, 
Hébék, Aurorák helyett, melyek akkor a kisebb 
vizen büszkén és könnyedén lebegtek, ma mély
járatú s a technikai haladásnak ‘ mindén ered
ményével dicsekvő közlekedés hirdeti a nemzeti 
műveltséget. Könyv- és hírlapirodalmunk, isko
láink és tudományos intézeteink, társadalmi, 
állami és magángyűjtemények, a tudományos 
és szépirodalomnak rendkívüli arányokra emel
kedő kiterjedése mutatja, hogy a megkezdett 
művelődés mind mélyebben hatja át a nemzetet, 
s a míg a régi nyomokon fokozott erővel tovább 
halad, egyre-másra kezd és nyit új ösvényeket, 
az élet kényszeríti, hogy új czélokra tekintsen. 
S íme az új irányú mívelődés korában megint 
megjelenik egy Minerva, hogy egy új mívelődési 
tényező beköszöntését hirdesse: az egyetemes 
műveltségét a nagy közönség, — a szakművelt
ségét a szakemberek körében.

A szellemi élet háztartásának helyes beren
dezése folyik most már műveltségünk világában. 
Az élet gyorsan rohan, az események egymásra 
torlódnak, a munka sietős, az igények emelked
tek s az ember csak ember maradt. A ma teg
nappá lett, a jelen múlttá, de a jövő e kettőn 
épül, ismernünk kell a kapcsolatokat, az előz
ményeket, a múltat, a mi a fejlődésnek igazi 
föltétele. Minden kérdés önállósulni kezd, a 
specialisták száma növekszik, a polihistorok 
száma fogy, fajtája jóformán ki is veszett. Az 
új korszak e fejlődést munkafelosztásnak ne
vezte s minden téren beczikkezte a szakszerű
séget, más szóval: mélyítette a műveltséget, a 
tudományosságot, a szakértelmet. Mai művelő
désünk e szerint kettős feladat előtt áll: az 
egyik az általános műveltségnek minél tágabb 
körre való kiszélesítésére törekszik, a másik 
megköveteli, hogy a szakbeli képzés mennél 
intenzivebb legyen. S íme az új korszak köve
telményeit megértve, egymásután keletkeznek 
nálunk is az általános műveltség terjesztésére 
szánt intézmények: a szabadliceum, az univer
sity extension, az Uránia, s egymásután fej
lesztjük a szakbeli képzések különféle intézeteit: 
iskolákat, könyvtárakat és gyűjteményeket. A 
szellemi élet kezd berendezkedni, óhajtásokat, 
követelményeket vet föl, s azokat ki kell elégí
teni ; a régi hagyományok és a múlt emlékei
nek megismertetését és megőrzését kívánja, s 
ezt teljesíteni kel!; mind szélesebb körre tágul 
s azt tartalommal kell ellátni. Ez az új mívelő
dés törvénye, haladása és jövendője. Végső 
eredményében a mezítelen igazságokat tárja fel, 
elűzi, szétveri az illúziók költészetét, de vesze
delemmel nem fenyeget, mert a felvilágosodás 
együtt jár a humanizmus fejlődésével; az ember
szeretet mindig megnemesítette az élet küzdel
mében elvakult embert, s a szakemberek mind 
mélyebben vonzódnak tárgyukhoz és mind na
gyobb szeretettel élnek foglalkozásuknak. A mily 
mértékben távolodunk szakszerűségünk által az 
egyetemestől, oly mértékben közeledünk a huma
nizmus által az egyetemes emberihez. Az erők 
paralellizálják egymást s az emberiség feltartóz

tathatatlanul halad saját útján — előre, a művelt
ség jegyében — a humanizmus felé.

Közműveltségünk intenzív fejlődését ez a má
sik, a Magyar Minerva , újólag nevezetes lépés
sel vitte előre. Klasszikus reminisz'czencziaként 
hangzik föl ma a neve, de a legmodernebb 
eredmény a tartalma. Összefoglalja, rövid, tör
téneti vonásokban írja le és ismerteti a házai 
mívelődési gyűjteményeket, a múzeumokat és 
könyvtárakat. Evről-évre meg fog jelenni, min
den új folyama teljesebb lesz, mint a megelőző, 
sorozatai egyre bővülnek, mert ez a haladás 
követelménye. Benne mindenki meg fogja találni, 
a mit keres, a gyűjteményeket, azok jellemző 
vonásait, embereit, haladását és közműveltségünk 
terjesztésére hivatott munkájuknak eredményeit. 
A jelenre nézve a legszükségesebb forrásmű, 
a jövendőben okiratjellegű hiteles tanúsága mű
veltségünk mai állapotának. Régi óhajtás és 
élénken érzett szükség teljesedése gyanánt jelent 
meg s a fokozódó igények kielégítésére fog 
megjelenni azután. A M agyar Minerva kötetei 
jelzik majd a nemzeti közműveltség útját.

Ez általános szempont fölemlítése után rész
letes ismertetést várna az olvasó. Ez azonban 
már a szakközlönyök dolga, s bennünket jobban 
érdekel az a világ, annak jelentősége, a mi ebben 
a könyvben meg van írva. Magyarország tudo
mányos és nyilvános gyűjteményei vannak ott 
ismertetve, városok szerint, történeti fejlődésök- 
ben, tehát a múzeumok, történeti, természet- 
tudományi, néprajzi, szépművészeti, ipari és ipar- 
művészeti gyűjtemények és a könyvtárak, tudo
mányos és szakkönyvtárak, a melyek a közönség 
számára megnyíltak vagy megnyitandók. Mindez 
rövidre vont, pragmatikus előadásban, hiteles 
kimutatások és pontos adatok gazdagságával, 
a rájok vonatkozó irodalomnak könyvészeti föl
tüntetésével, személyzetével, szóval az egyes 
gyűjtemények megismertetésére szükséges tudni
valókkal. Megbízható és hiteles, mert amúzeumok 
és könyvtárak főfelügyelősége állította össze és 
szakemberek gondozták kiadását. Előtte Fraknói 
Vilmos tollából gr. Széchenyi Ferencznek pom
pás életrajza és a Múzeum könyvtárában őrzött 
olajfestményről vett arczképe,, hódolat az alapí
tónak és szeretettel lerótt kötelesség emléke 
iránt. Bevezetésében a mű czélja, megjelené
sének körülményei, szerkesztésének beszámoló
ként adott programmja és a kiadás gondozói: 
dr. Schönherr Gyula és dr. Esztegár László 
vannak fölemlítve s azután jő a mű anyaga, 
az egyes városok gyűjteményeinek fölsorolása 
és ismertetése. Természetes, hogy ebben Buda
pest jár elől, a főváros, és örvendetes, hogy a 
vidék: Kolozsvár, Debreczen, Szeged, Pozsony, 
Szeben, Kassa stb. nem maradtak hátul. E könyv 
meggyőzi olvasóját arról, hogy a közműveltség
nek általánosan elismert fókusai az egész haza 
területére kihatólag készen állanak, vagy kész
séget mutatnak a nemzet jövőjének biztosítá
sára : a szellemi munka diadalára.

A M agyar Minerva ily módon e nemű gyűj
teményeinknek törzskönyve, vagy általánosabb 
értelmű átvitellel: telekkönyve. A mi ebben benne 
van, az mind a műveltség hirdetője, képviselője 
és fegyveres katonája, de nem valamennyi. Mert
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megnyugtatásul legyen mondva, nem mindent, 
a mit hazánk e téren bír, foglal magában. Így 
a nagyszámú magánkönyvtárak és egyéb gyűj
temények, hacsak a nyilvánosság számára meg 
nincsenek nyitva, nem kerültek bele. E szerint 
tehát ez a munka nem a magyar kézen levő 
könyvek statisztikája, mint volt ezelőtt másfél 
tizeddel György Aladár könyve, hanem annál 
élőbb: egy élő és ható szervezet megismerte
tése. A M agyar M inerva arra tanít, hogy a mai 
Magyarország, első sorban az állam, azután az 
autonom testületek, felekezetek, városok, me
gyék, társadalmi szervezetek, iskolák stb., mivel 
járulnak a mívelődés terjesztéséhez, az általános 
míveltség fokozásához, s arra tanít, hogy a ma 
is megteszi e téren a maga kötelességét, a mint 
megtette a tegnap, a múlt. Sőt többre is, arra, 
hogy manapság egy új kulturális hatás vonul 
át szellemi életünkön : a könyvtárak és műgyűj
temények öntudatos fejlesztése. Az előbbi tapasz
talás megnyugtató, mert igazolja, hogy szellemi 
haladásunkban szorosan ragaszkodunk a múlt
hoz, annak fejlődéséhez és hagyományaihoz; az 
utóbbi örvendetes, mert biztosít arról, hogy kul
túránk szükségletei iránt a fogékonyság nem 
tompult, s hogy az előttünk járó külföld ered
ményei iránt van érzékünk.

Mívelődéstörténetünk tanúskodik arról, hogy 
eleink mindenkor megértették és a lehetőség 
szerint követték is a szellem szavát. A hány 
művelődési hatás érte nemzetünket, mind ter
mékeny volt könyvtárak alapítására. A keresz
ténység korában és pedig elég hamar ala- 
píttattak a káptalani, szerzetesi könyvtárak, 
jellemök és a szükség követelése szerint a teo
lógia szolgálatában. Egyházi és teológiai mun
kákra szüksége volt a papnak a templomban, 
a tanítónak az iskolában, mely rendszerint a 
kolostorok tövében épült. Megindult a könyv 
kultusza s vele együtt járt az irodalom műve
lése. Egykorú okleveleinkben e míveltség aktái, 
néhány megmaradt kódexünkben ez irodalom 
emlékei tanúskodnak állításunk mellett. Egyes 
könyvtárak nagyságát is ismerjük, számos más
nak létéről tudomásunk van, úgy hogy a ke
resztyén mívelődés, bár nyelvileg idegen volt, 
áthatotta nemzetünket. A renaissance könyvtár
alapító példáját főpapjaink és uraink követték, 
élükön a világhírre emelkedett Mátyás királylyal, 
kinek ma már szerteszórt könyvtára a leg
fényűzőbb olasz könyvtárakkal vetekedett. E 
könyvtárnak egyes, reánk maradt emlékei, a 
Korvin-kódexek, a könyvírás és díszítés művé
szetének meglepő gazdagságát, fényét és mű
vészi fejlettségét mutatják, a Korvin-kódexek 
kötései pedig e műiparnak kitűnő magyar mű
velőiről, a hazai könyvkötés virágzásáról beszél
nek. A protestantizmus irodalmat teremt, isko
lákat és könyvtárakat alapít, közülök nem egy 
máig él, s az antireformáczió kora ugyanoly 
eszközökkel hódít: könyvvel, iskolával és könyv
tárakkal. A XVI11. században, mikor az újra
ébredt klassziczizmus hatása alatt új irodalom 
indul meg: a könyvtáraknak új sora jön létre. 
A renaissance hagyománya föltárnád, erősödik 
a klasszikái fölfogás terjedésével, mely múzeum 
nélkül úgyszólván élni sem tud. Főuraink egy

másután alapítják családi gyűjteményeiket, s 
ebben a példában utánok mennek a vagyono
sabb úri osztály tagjai; iskoláink nyílnak, mel
lettük a könyvtár, a protestáns papi könyvtárak 
fiúról-fiúra szállván, folyton gyarapodnak, s mire 
a reform-kor ránk köszönt, már nemcsak sok 
és nagy magánkönyvtárunk van, hanem nemzeti 
nagy könyvtárunk is : a Széchenyi alapította 
Nemzeti Múzeumé. Nemesítő példája után 
Kulcsár Komáromban, Csaplovits Alsó-Kubin- 
ban, Hölischer Esztergomban vetik meg a vidéki 
gyűjtemények alapját, s a Teleki grófok egyik 
ága az Akadémia könyvtárát alapítja. Innentől 
kezdve magánosak és testületek versenyeznek 
a könyvgyűjtés s e könyvtáralapítás körében 
egymással, s e művelődési hatás utolsó hullá
mát az alkotmányosság beköszöntése idején 
alapított nagyszámú iskolák és a melléjük 
szervezett könyvtárak fölállításában vehetjük 
észre.

Ez a rövid vázlat meggyőzően tanúskodik 
a mellett, hogy a könyvtárak az irodalmi hala
dás arányában, politikai viszonyaink kedvezőtlen 
alakulásai daczára is, folytonosan gyarapodtak, 
s hogy a könyvírás, utóbb a nyomtatás terje
désével a könyv hatása is mind mélyebbé vált 
a nemzet rétegeiben. Egyfelől tehát az iroda
lom és mívelődés, másfelől a könyv és a könyv 
szeretete együtt járnak s végeredményül külön
féle gyűjtemények alapítására vezetnek.

S ezzel itt vagyunk modern életünk közepén, 
sajtóviszonyainknak fejlettsége, irodalmi tevé
kenységünk kiszélesülése és a mívelődés igé
nyeinek fokozott kívánása világában. Előttünk 
az új gondolat: hogy a nemzetek versenyében 
a műveltebb győz; a politikai és történeti hagyo
mány: hogy e földön mindenkor a magyar volt 
a műveltebb, tehát a hegemon nép; s a jövendő 
parancsa: hogy ezután is a magyar legyen itt 
a hegemon, tehát a legműveltebb. A fejlődés 
iránya, a haladás törvénye kultúrát követel és 
pedig annál sürgősebben, mennél heveseb
ben támadnak föl a hamis tradicziókra támasz
kodó, vagy kölcsönkulturával ámításra kész 
nemzetiségek a politikában. A mívelődés köz
szükség, tudományban és iparban, tanítónak és 
tanulónak, szegénynek és gazdagnak egyaránt.

Iskolák és sajtó mellett különösen a könyv
tárak vannak hivatva a jövendőnek e munkáját 
biztosítani. Minden könyvtár egy-egy iskola, a 
nagy könyvtárak szinte egyetem, a szakkönyv
tárak a szakszerű továbbképzés tényezői, a nép
könyvtárak mintegy népiskolák. Hatékonyak és 
olcsók, mert a ki magától akar tanulni, többet 
s jobban tanul, s a könyvtárakat mindenki ingyen 
használhatja. Az emberi szellem fokozott terme
lése szinte lehetetlenné teszi a magánkönyvtárak 
és gyűjtemények divatát, vagy csak a legvagyo
nosabb társadalmi rétegekben teszi lehetővé; az 
életnek egyre fokozódó igényei s a megélhetés 
küzdelmei mind tanultabb, jobban képzett embert 
kívánnak, s egyúttal valamennyit a nyilvános 
könyvtárak fölkeresésére utalják. Nemcsak a 
tudós, tanár, politikus, író és általában a hono- 
ratior osztály tagjai, hanem a kereskedelmi, ipari, 
gazdasági, technikai stb. pályák emberei sem 
lehetnek el ma a könyvtárak nélkül. Ezt a köz
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szükséget érzi mindenki s ez teremti az új 
könyvtarakat és ez gondozza régieket.

így lesz majd nálunk is, így indul a mi éle
tünk is. Külföldön már így van, Angliában, kü
lönösen Amerikában a könyvtárak száma az 
utolsó félszázad alatt szédületesen megnöveke
dett. Anglia mindenhová elviszi a maga'intéz
ményeit : a templomot, az iskolát, a könyvtárat 
s a koloniális intézetek az anyaországgal e tekin
tetben is szoros összefüggésben vannak. Ame
rika túlszárnyalta Angliát; a népesség szám
aránya szerint is több könyvtára van, tudomá
nyos érték tekintetében azonban az angolokkal 
nem versenyezhet, bár szervezetük gyakorlatibb 
irányú. A németek, francziák, olaszok nagy tör
ténelmi múlttal bíró könyvtáraikban a tudomá
nyosságnak megbecsülhetetlen értékét bírják s 
a mellett az új műveltség igényei elől sem zár
kóznak el, hanem folytonos és tervszerű mun
kával gyarapítják a gyakorlati élet számára kívánt 
könyvtárakat. Mi sem természetesebb tehát, hogy 
ily módon a könyvtár kérdése nyugaton állan
dóan napirenden van, annak minden részletével 
folytonosan foglalkoznak. A könyvtári épületek 
emelésétől kezdve, le a legegyszerűbbig, minden 
kérdésnek megvannak a maga speczialistái. A 
társadalom megbecsüli és áldoz érdekükben s 
ily módon egy nagyhatású és szervezett kultu
rális eszköz áll az illető népek szolgálatában, 
mely a nemzettest minden egyes tagjának igé
nyeivel számot vet s a szerint van berendezve. 
Munkás- és. népkönyvtárak, nyilvános hirlap- 
olvasószobák az alsóbb kulturális érdekekre, 
nagyapparátusú tudományos nagy könyvtárak 
a legmagasabb tudományos igények kielégíté
sére. Közbtil azután a különféle szakbeli gyűjte
mények, városi, egyesületi, humanisztikus, ipari 
és iparművészeti stb. könyvtárak, a melyek egyen- 
kint egy-egy társadalmi osztály, összeségükben 
az egész nemzet mívelődését siettetik. Hogy 
azonfelül mily szocziális hatalom rejlik az olvasni 
és művelődni szerető tömegekben, a korcsmázó 
tömegek felett, s hogy mily nemzeti tőkét jelent 
az iskolázott s azonfelül is fogékony munkás 
és dolgozó társadalom — alig kell bizonyítani. 
A könyvtárak szocziális jelentőségét fölismerni, 
a legderekasabb gondolatok egyike, s a nem
zetet a könyvtárak kebelébe vezetni, megbecsül
hetetlen szolgálat. E társadalompolitikai szerep 
fölismerése az angolok dicsősége, a humaniz
mus vitte rá őket a szegényekkel való törő
désre s az irgalom alamizsnáját olvasmánynyal 
tették édesebbé. A mint megértették velők a köl
tészet hatalmát s fölkeltették bennök az olvasás 
mohóságát — megmentették bennök az erkölcsi 
embert a emberi bestiától. Azóta — van ennek 
40 — 50 éve — egyre-másra szaporodnak a könyv
tárak, eleintén csak lassan, azután évről-évre 
fokozottabb emelkedéssel. A nyilvános, nép
könyvtárak társadalmi hatása egyelőre kiszá
míthatatlan, mert fiatalabb, semhogy eredményét 
pontosan regisztrálhatnék.

A mint az európai és amerikai könyvtári élet 
mind szélesebb társadalmakra terjedt, s a leg
magasabb tudományosság érdekétől kezdve a 
legfontosabb szocziális érdekig mindent átölelt: 
a könyvtári disciplina a maga egész terjedelmé

ben fejlődésnek indult, s mindaz, a mi a könyv
tárakkal, múzeumokkal a legtávolabbról is vonat
kozásban áll. Ily módon a könyvtári, múzeumi 
czéh, szabad e szót nemesebb értelmében hasz
nálni, a közmívelődésnek épen olyan fontos 
tényezője, serege lett, mint a tanári, tanítói, s 
épen e miatt képzésökre gond, működésükre 
figyelem, fáradozásukra elismerés jut részökiil.

A kultuszminiszter fölismerte a könyvtári, 
múzeumi viszonyoknak új fordulatát s ez irányú 
politikája képviselésére szervezte a múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelőségét, mely 
legelső komoly feladata gyanánt a létező álla
potok megismerését tűzte ki s oldotta meg a 
M agvar M inervában : a hazai nyilvános gyűj
temények kézikönyvében.

Erdélyi Pál.

Jégeső és víharágyú.

Tikkasztó, forró nyári napokon, mikor a falevél sem 
rezeiül és álmos bágyadtság vesz erőt emberen, álla

ton egyaránt, szinte ösztönszerű félelem lepi meg az élő 
lényeket: a közelgő zivatar előérzete.

Fokozódik az aggodalom, mikor a láthatár fölé fel
hők tornyosulnak, a melyek eleinte látszólag lassan, 
később mind gyorsabban emelkednek a zenith felé, míg
nem egy-egy hatalmas szélrohammal, villámlással és rá 
következő dördüléssel kezdetét veszi a maga borzasztó 
fenségében az égiháború.

Sokszoros az aggodalma a gazdaembernek, a kertész
nek, a szőlőbirtokosnak; ő rájok nézve egy-egy zivatar 
nem egyedül a fékevesztett elemek borzalmasan szép 
harcza, a melylyel többnyire bőséges eső jár együtt s 
a mely után fokozódó életműködésnek indul az eltikkadt 
növényzet, -  -őket a mindent elpusztítással, letárolással 
fenyegető rémtől, a jégesőtől való félelem remegted meg.

A természettudósok kezdettől fogva kiváló figyelmökre 
méltatták a zivatarokat s a velük járó jégesőt, s ha ennek 
daczára a jégeső keletkezése még ma is a teljesen meg 
nem oldott problémák között foglal helyet, annak okát 
csak a tünemény rendkívül bonyolódott voltában keres
hetjük.

Évszázadok óta a hipotézisek egész légiója kísérelte 
meg világosságot hozni e bonyolódott problémába, a mi 
azonban a dolgot alig vitte valamivel előbbre.

Leghelyesebbnek látszik a problémának, ha nem is 
teljes megoldására, de legalább kellő megvilágítására az 
az út, a melyet több kiváló természetbúvár nyomán 
újabban Trabert meteorologus követ, a ki ugyanis kéz
zel fogható, szemmel látható dologból indul ki, midőn 
a lehullott jégszemek szerkezetét és alakját teszi vizs
gálat tárgyává.

Vegyünk kezünkbe egy jól kifejlődött jégdarabot, 
a mely épen a zivatarfelhők régiójából hullott alá. E jég
darab nagyon hideg, azt érezzük, de hogy hőmérséklete 
néha 7 C°-ig megy, azt alig gondolnék. Ha egy ily 
jégdarabot kettévágunk, rögtön feltűnik annak réteges 
volta, e rétegek le is választhatók, akárcsak egy vörös
hagyma rétegei. Közepén rendesen fehér magva van, 
ezt átlátszó, üvegszerű burok veszi körül, a melyre ismét 
tejszerű, zavaros színű réteg következik. E rétegek néha 
feltűnő nagyszáménak; találtak már olyan jégdarabokat 
a melyekben 14 ily réteg volt egymáson. Végre kívül, 
a laposabb daraboknál, a kerület mentén, rendszerint
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egy, a többitől elütő réteg van, a mely határozottan 
kristályos szerkezetű.

Ha mikroskop alatt vizsgáljuk a jégszem ezen egyes 
részeit, azt találjuk, hogy a fehér mag összegabalyodott 
kristályokból áll s teljesen azonos szerkezetű a jégdará
val, a mi nálunk különösen tél végén avagy tavasz ele
jén szokott hullani. A mag fehérségét jórészt a kristályok 
közé zárt levegőbuborékok okozzák.

A magot körülvevő kompakt burok a mikroskop len
cséje alatt mindmegannyi apró rekeszekre, czellákra bom
lik, a hol is a zavaros színű tejszerű rétegben szintén 
sok a légbuborék. Végre a külső réteg, a teljesen kifej
lett s ellaposodott jégszemnél, határozottan felismerhető 
kristályokból áll, a melyek sugárszerűen vannak a jég
szem kerületén elhelyezve.

Mi természetesebb, mint ha ehhez a felbonczolt jég
szemhez intézzük a kérdést: honnan jöttél, hogy nőttél 
meg ekkorára, minek köszönheted ezt a sajátos szerke
zetedet ?

S íme a jégszem beszélni kezd :
- Ártatlan hópehely voltam, a mikor útamra indul

tam ; több társammal találkoztam, a kik szintén vígan 
szállongtak fenn a legmagasabb fellegek régiójában, de 
áldozatul estünk közös ellenségünknek, a fagypont alá 
hült vizcseppecskéknek, a melyek hozzánk tapadtak, 
összegabalyítottak bennünket, s mire észrevettük ma
gunkat, hullottunk feltartóztathatlanul lefelé.

így lett belőlünk, ártatlan hópelyhekből, jégdara.
Ebben az új alakban eddig általam nem látott felhő

régiókba siilyedtem. Rémülve vettem észre, hogy itt 
nincsenek többé napfényben csillogó testvérek, hanem 
csupa veszedelmes, ragadozó, túlhűtött vízcseppecske 
milliárd és milliárd számra. A mint közéjük jutottam, 
rögtön tömegesen rohantak meg, hozzám tapadtak, majd 
hirtelen megmerevedtek s vastag börtönbe zárva hullot
tam tovább és tovább, börtönöm üvegfalain át bámulva 
a soha nem látott tájakat.

Új világba jutottunk. Itt már ragadozóink elmaradtak, 
melegebb vízcseppecskék tapadtak börtönöm falaihoz, 
lágyan ölelgetve azt, de nem sokáig, mert utóbb azok 
is megmerevedtek, de nem oly alaktalan formában, mint 
eredeti ellenségeink, hanem szép, szabályos kristályos 
formában, mint a minők kezdetben mi magunk voltunk.

így jutottam erre az új világra, a sötét földre, mint 
távoli, messze tájak fagyos hírnöke. -

A mit a jégszem elbeszélt, nem m ese; hisz egész 
szerkezete elárulja, hogy igazat beszélt.

A jégszem rétegzése hű képe a felhők rétegeinek. 
A legmagasabban járó felhők hókristályokból és túlhűtött 
vízcseppekből alkotvák; a közepes felhőkben csak a túl
hűtött vízcseppek, míg a legalsókban a közönséges köd- 
cseppek vannak, melyek már jóval melegebbek o°-nál.

Innen van, hogy a magas hegyeken a zivatar mindig 
darával jár együtt, de talán soha jégveréssel.

De a beszédes jégszem valamit mégsem árult e l; 
két nagy kérdés megfejtését íenhagyta számunkra.

Mi okozza a túlhűtött vízcseppecskék összefolyását ?
Honnét a nagy hideg, a mi az egész folyamathoz 

megkívánta tik ?
Íme az egész jégképződési probléma ebben a két 

kérdésben csúcsosodik ki, s valljuk be előre, erre a két 
kérdésre nincs határozott feleletünk.

Az első kérdés megoldásánál mindenesetre közel 
járunk a valósághoz, ha a zivatar-elektromosságra gon
dolunk. Feljogosít erre többek közt az az egyszerű kí
sérlet is, hogy ha egy megdörzsölt pecsétviasz-rudat

szökőkút vízsugarához közelítünk, annak cseppecskéi 
összefolynak.

Valószínű tehát, hogy az elektromosság nagy szere
pet játszik a túlhűtött cseppecskék összefolyásánál.

Erre utal a jégtől terhes felhőkben a szakadatlan vil
lámlás, a mit folytonos dübörgés követ. A felhő elektro
mossága ilyenkor folytonosan változik s minden ily alka
lommal tömegesen mehet végbe a túlhűtött cseppek 
összefolyása.

Arago és De Saussure azt állították, hogy villám 
nélkül nincs jégeső; egyes magas megfigyelő helyeken 
azt tapasztalták, hogy minden villám után közel fél- 
perczig szünetelt a jégeső ; ezzel ellentétben itt lenn az 
az általános tapasztalat, hogy a villámot erős zápor és 
jégeső követi.*

A második kérdésre még jóval nehezebb a válasz. 
Vannak, a kik hideg, oldalvást jövő, avagy felülről 
lecsapó légáramokban keresik a nagyfokú lehűlés okát; 
mások a felszálló függőleges légárammal próbálják 
magyarázni a dolgot; gondoltak a gyors elpárolgásra 
a jégképződés régióiban, valamint nagyobb levegőt- 
tömegek hirtelen kiterjedésére - de teljesen megnyug
tató válasznak egyiket sem tekinthetjük. Annyi bizo
nyos, hogy a gyorsan felszálló légáramnak az egész 
zivatarjelenségnél nagy szerepe van. Hiszen csak akkor 
keletkezhetnek túlhűtött vízcseppek a magasban, ha a 
földről felszálló nedves levegő hirtelen odajut, a hol a 
hőmérséklet zérus alatt van. Ez pedig csak nyáron lehet, 
a mikor a föld felületéről mondhatni forró levegő jól 
megtöltött léggömb módjára hirtelen felszáll; e közben 
kiterjed és lehűlve jut a pormentes hideg régiókba.

E kérdés teljes megoldása azonban még a jövő titka ; 
ki tudja, nincs-e az elektromosságnak köze a lehűlés
hez is ?

** *

Vessük fel most már azt a kérdést: hogyan védekez
hetünk a jégeső ellen ?

Merésznek látszik már maga a kérdés is, mert hisz 
«ki vívna bajt az égiháborúval ? minta költő mondja. 
S mégis az utóbbi évek s különösen a múlt évi nyár 
eseményei arról tanúskodnak, hogy a törpe ember siker
rel veheti fel a küzdelmet a rettegett rémmel, a jég
esővel.

Azt bizonyára minden olvasóm tudja, hogy a közelgő 
zivatar elé harangozás évszázados szokás, hisz helylyel- 
közzel falusi templomokban még ma is gyakorolják s 
írott bizonyítékaink vannak rá, hogy a XV. században 
szerte gyakorolták.

Persze a vész elé harangozás kútforrása fanatizmus 
volt, mígnem egy sereg villámtól sújtott harangozó esete 
s még inkább főpapi és uralkodói tilalmak gátat emel
tek ennek a fanatikus szokásnak.

Ha a jégfelhők elé harangozásnak gondolkodó fők 
is tulajdonítottak némi jelentőséget, az bizonyára azért 
történt, mert ezzel megzavarni vélték azt a nyomasztó, 
félelmetes csöndöt, a mely a nehéz zivatarok kitörését 
rendszerint megelőzi.

Ugyanez volt az alapgondolata a jégfelhők elé lövöl
dözésnek is, a melyet már a múlt században többfelé 
s úgylátszik szerencsétlenül gyakoroltak, úgy hogy Mária 
Terézia udvari dekrétummal tiltotta azt meg. A mün-

* Az kétségtelen, hogy a túlhűtött vízcseppek összefolyása és a 
felhők elektromossága között összefüggés van ; de még kérdés, me
lyik az ok és melyik az okozat. .Mert hiszen viszont az elektromos 
vízcseppek összefolyásából magyarázhatjuk a nagy villámok kelet
kezését. Szerk.
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clieni akadémia pedig pályadíjat is tűzött ki 1785-ben a 
kérdés megvilágítására, a minek eredményét azonban a 
bekövetkezett történelmi nagy események feledésbe borí
tották.

Ily előzmények után a legutóbbi években, nevezete
sen 1896-ban Stiger Albert, a stájer windisch-feistritzi 
polgármester, kinek szép szőlőjét gyakran elverte a jég, 
e veszedelem elhárításának módjai felett gondolkozván, 
az az eszméje támadt, hogy meg kellene kísérelni a jég
eső elhárítását mozsarazással.

Mundy ezredes tanácsára 2 méter magas kürttel látta 
el mozsarait, hogy a hang hatását erősítse, mert hisz 
neki is az volt az alapgondo
lata, hogy a jégképződésben 
jelentékeny szerepe lehet a 
nyomasztó csöndnek, a mely 
a jégzivatarokat rendszerint 
megelőzi.

Nem ment azonban vakon 
a dolognak. Mindjárt kezdet
ben rendszeres védekező eljá
ráshoz fogott, olyformán, hogy 
a szőlőjét körülvevő magas
latokon lövő-állomásokat állí
tott fel, a melyek a megadott 
jelre, a vészes felhők közeled
tekor intenzív tüzelésbe fogtak 
s azt folytatták, míg csak a 
vész el nem vonult.

S íme mi történt ? Míg 
eleinte gúnyos mosolylyal fo
gadta mindenki a hiúnak vélt 
erőlködést, csakhamar megle
petve tapasztalták, hogy a pol
gármester szőlőjét a vész ke
rüli — 1896 óta egyetlen szá
mottevő jégverés sem fordult 
elő. •

Ennek a hírére azonnal 
megindult a bucsújárás a kis 
osztrák városkába. Olaszor
szágból Ottavi képviselőt küld
ték ki a Stiger-féle eljárás ta
nulmányozására, a ki, a nyert 
tapasztalatok alapján, a vihar
ágyúzást hazájában is meg
honosította.

A heves olaszok mindjárt 
nagy tűzzel fogtak a dologhoz, 
hamarosan számos konzorcium 
alakult Felső-Olaszországban, 
a melyek rövid időn lövő-állo
másokkal népesítették be Fel- 
ső-Olaszországot, a hol a múlt év nyarán már mintegy 
2000 lövő-állomás irányította ágyúinak torkát a jég
felhőkre.

Már a múlt év őszén kongresszust is tartottak Casale- 
Monferatoban, a melyben több mint 500 érdeklődő vett 
részt s a hol az olasz kormány is képviseltette magát. 
Több tanárember számolt be itt az egyévi eredmé
nyekről s mind azt erősítették, hogy mindenütt, a hol 
idejében kezdtek lövöldözni sikerült a jégeső elhárí
tása s egyben elhatározták, hogy ezentúl még ener- 
gikusabb és kiterjedtebb harezot indítanak a jégfelhők 
ellen.

Álljunk meg itt egy pillanatra.
Stiger négy nyáron át folytatott védekezése minden

esetre mond már valamit, bár még mindig nincs kizárva, 
hogy ágyúzás nélkül is elmaradt volna a jégverés.

Oltsiik fel egy pillanatra a kétségenkívül jogosult 
szkepszis ruháját, s kérdezzük meg a természettudóst, 
mit szól a dologhoz, lehetséges-e, megindokolható, vagy 
legalább megmagyarázható-e a védekezésnek ez a módja?

A válasz nehéz, hisz, a mint fentebb láttuk, a jégeső 
proczesszuszát, a mi ellen védekezni akarunk, sem ismer
jük még kellőleg.

Stiger maga is bevallja, hogy az ágyúzás intenzív 
zajára gondolt, mikor a védekezést megkezdte, tehát a 
hangtól remélte a kívánt hatást.

1 ábra. Viharágyú. Farkas-Faragó.

A viharágyúk mindenesetre hatalmas hanghullámokat 
löknek a felhők felé, ezek azonban — jól mondja Perníer, 
a kiváló meteorologus, a kinek eszmemenetét itt követ
jük — természetüknél fogva ismét csak hullámzó moz
gást szülnek, már pedig a túlhűtött cseppecskéknek 
a melyeknek a jégképződésben elsőrendű szerep jut 
ráizkódtatásra van szükségük, hogy hirtelen megfagyja
nak s ártatlan, apró jégszentecskék alakjában lehulljanak.

A fizikus tehát nem is hajlandó elismerni, hogy a 
hang volna az, a mi a jégképződést megakadályoznia.

Keressünk más okot.
Stiger hamarosan észrevette, hogy a viharágyúk töl

cséréből a dohányzók füstkarikáihoz hasonló s a Nap 
bizonyos állása mellett elég jól látható légörvénygyiirű
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tör elő, a mely sivítva, zúgva törtet a magasba. Ez a 
sivítás az újabb ágyúknál mintegy 16 másodperczig egé
szen jól hallható, teljes csendben pedig 20—24 másod
perczig is hallszik. Ekkor az örvénygyürű már a zivatar- 
felhők régiójában jár.

Ennek a gyűrűnek a fülsértő, sivító hang mellett, 
bámulatos erőhatásai is vannak. Stiger mondja, hogy a 
légörvénybe került fecske holtan esett le. Ha lefektetjük 
az ágyút s így lövünk erős papírral bevont czéltáblára, 
azt még 100 méter távolban is könnyen átszakítja, nehe
zékkel ellátott vásznakat letép, vékonyabb léczeket eltör, 
ha a földre csap, ott a növényzetet hatalmasan meg
rázza, s megtörtént már, hogy egy osztrák gyár hatal
mas kutyáját, a melyet a gyűrű épen eltalált, jól a föld
höz vágta s többször meghempergette.

Önkénytelenül-merül föl az a gondolat, hogy ha a vihar
ágyúzásnak egyáltalán megvan a várt hatása a jégfel
hőkre — a mi, ismételjük, még nincs minden kétséget 
kizárólag bebizonyítva — ezt a 'hatást a viharágyúból a 
fellegek közé rohanó légörvény gyűrű okozza. Ebben a 
léggyürűben mindenesetre még a zivatarfelhők magas
ságában (1500—2000 mtr.) is van annyi energia, hogy 
ott számottevő rázkódtatásokat idézhet elő, a mi azután 
a jégképződés eddig nem eléggé ismert proczesszusát is 
módosíthatja.

De még valami egyébre is gondolhatunk. Láttuk, 
hogy a zivatarelektromosságnak elsőrendű szerep jut a 
jégképződésnél, a mennyiben az elektromos mező vál
tozása a legvalószínűbb oka a o° alá hült vízcseppecskék 
összefolyásának. Láttuk másfelől, hogy a jégzivatarokat 
folytonos ú. n. felületi villámok jellemzik, a melyeket 
folytonos moraj követ. Stiger és rajta kívül a tavalyi 
olasz kongresszuson többen határozottan állították, hogy 
intenzív ágyúzásnál a villámlás mind gyérebbé válik s 
végül meg is szűnik. Annyi bizonyos, hogy ha ködben 
ágyúznak, a köd összefolyik s lehull, úgy hogy hosszabb 
ágyúzás után derült ég mosolyog arra a helyre. Olasz
országban állítólag a magasabb felhőket is sikerült el
űzni ágyúzással.

Ha tény, hogy erős ágyúzással a villámlást gyérí- 
teni lehet, akkor a viharágyúzás hatása első sorban a 
zivatarelektromosság jelentékeny módosítása, a mi meg
magyarázná, hogy miért marad el a. jégeső, avagy miért 
hullik csupa ártatlan, aprószemű jég. A kérdésnek ily 
irányú megoldására azonban ezidőszerinti fizikai isme
reteink nem jogosítanak fel. De a viharágyúzás hívei 
s első sorban az érdekelt szőlőbirtokosok nem sokat 
törődnek azzal, vájjon mit szól a fizika a dologhoz, 
csak vezessen eredményre az ágyúzás, s valljuk be 
őszintén — igazuk is van.

Azt az eddigi tapasztalatok után semmi esetre sem 
mondhatjuk különben sem, hogy a dolog minden tudo
mányos alap nélkül való, ellenkezőleg ajánlatos azt kellő
képen méltányolni. Egyszerűen oly kemény dió ez, a 
melybe fizikusainknak is akarva nem akarva mielőbb 
bele kell harapniok.

** *

Lássuk most kissé közelebbről a jég elleni védekezés 
kétségkívül merész eszközeit, a viharágyűkat.

Ezidőszerintaz összes viharágyúk megegyeznek abban, 
hogy erős vaspléhből készített hangtölcsérük van, a 
mely kezdetben két méter magasságú volt, újabban 
azonban mindinkább a 4 méteres tölcséreket kezdik hasz
nálni az erősebb hatás kedvéért. A hangtölcsér felső 
nyílásának átmérője körülbelül háromszorosa a tölcsér

fenék átmérőjének, bár itt még végleges megállapodás 
nincs.

Lényeges eltérés a mozsarakban, vagy helyesebben 
a lövőszerkezetben van.

A mozsaras rendszerű viharágyúknál a mozsár vagy 
alkalmas szánkó-szerkezeten tolható a tölcsér alá, miután 
előbb lőporral megtöltetett, vagy pedig állandóan a 
hangtölcsér alatt van s alkalmas oldalnyiláson töltik bele 
a lőport. A mozsár a Stiger-ié\e viharágyúknál szívós stájer- 
aczélbol, a Farkas és Faragó-féle magyar viharágyúnál 
pedig Bessemer-aczélból készül. A mozsarak oly erősek, 
hogy a szétrobbanás szinte ki van zárva.

Az osztrák viharágyúknál a mozsár egy alsó nyílá
sába gyujtózsinór van beillesztve, a mit legczélszerűb- 
ben vihargyufával gyújt meg a kezelő ; ezt a Farkas— 
Faragó-féle magyar viharágyúnál gyutacs pótolja, a mely 
töltés előtt alkalmas tolószerkezetbe illesztve helyez
tetik a mozsár alá s ügyes ravaszszal, egyetlen kéz
mozdulattal süttetik el.

Ha a psychologiai hatást tekintjük, ennek az utóbbi 
módnak igen nagy az előnye; mindenki szívesebben 
süt el valamely fegyvert egy kézmozdulattal, mintsem 
a gyujtózsinór aránylag lassú begyújtását várja. A vára
kozás, ha csak másodperczekre terjed is, bizony meg
próbálja a modern idegeket.

Az olaszoknál a viharágyúk technikája kétségkívül a 
legfejlettebb; nekik valóságos gyorstüzelő-ágyúik van
nak, a töltögetéssel nem vesződnek, hanem kész, sárga
réz-patronokat sütögetnek el ágyúikban, a minek a vész 
perczében igen nagy jelentősége van.

A két rendszer közt körülbelül középen áll egy 
magyar találmány, az Emmerling-féle viharágyú, a mely 
a mozsarakat teljesen elhagyja s kész döregeket robbant 
szét az alul zárt hangtölcsérben.

Emmerling nem lőport, hanem az ennél jóval erő
sebb hatású pirolitot használja döregeiben, a melyek 
erős vassodronynyal vannak többszörösen körülcsavarva 
s végre vízhatlan anyaggal bevonva.

A kezelő a döreg egyik sarkába illesztett gyújtó- 
zsinórt meggyujtja s aztán felülről, vagy újabban a 
4 méteres tölcsérek oldalára alkalmazott nyíláson át a 
tölcsérbe dobja. Ezzel az ágyúval perczenkint 3—4 lövést 
tehetünk, tehát ez is valóságos gyorstüzelő ágyú számba 
megy.

Tapasztalataink mai állása mellett ez a gyorstüzelő 
ágyú a Farkas-Faragó-féle igen intenzív hatású vihar
ágyúval vegyesen — mindig a terepviszonyoknak meg
felelően — alkalmazva minden kívánalomnak megfelel s 
egyúttal fényes tanúbizonysága hazai iparosaink találé
konyságának s a magyar ipar életrevalóságának.

Önként merül fel a kérdés, mikor kezdjük meg az 
ágyúzást s milyen tempóban lőjünk ?

Mindkét kérdésre csak a tapasztalat fogja megadni 
a helyes választ. Annyit azonban már is mondhatunk, 
hogy tanácsos a védekezést, körülbelül perczenkint egy 
lövéssel mindannyiszor megkezdeni, valahányszor az 
idő zivatarra hajló.

Tehát nem kell megvárni, míg a láthatáron vészes 
felhők tornyosulnak, hanem a mint a lokális megfigye
lések — történjenek bár azok műszereken, vagy azok 
nélkül zivatarra engednek következtetni, — azonnal.

A lövöldözés intenzitása természetesen fokozódjék a 
mint az ég képe fenyegetőbbé válik s döntő ütközetek 
gyorstüzeléséhez hasonlóan megfeszített energiával kell 
lőni a kritikus pillanatokban.

Itt kell kiemelnünk, hogy egyesek védekezése alig 
kecsegtethet a siker halvány reményével is s csupán



kiterjedt területeken elhelyezett valóságos raj
vonalaival a viharágyúknak — a melyek egy
mástól még nyílt terepen is, legfeljebb egy 
kilométer távolságra állhatnak — kezdhetjük 
meg jó reménységgel a harczot a jégfelhők
kel. Itt azután, a hogy az őrállomás megadja „ 
a jelt a tüzelésre, tüzelni kezd az egész raj vo
nal és pedig mindig abban a tempóban, a 
hogy az őrállomás tüzel. ■

Valóságos tűzfegyelemre van tehát itt is 
szükség, mert máskép vagy nem megy kellő 
erélylyel a védekezés vagy sok lőpor pocsé- 
koltatik el hiába.

2. ábra. Viharágyú. Emmerling.

Stájerországban már 1896 óta, Felső-Olasz- 
országban pedig a múlt nyár óta immár foly
ton zúgnak a viharágyúk, valahányszor zivatar 
fenyeget; hogy állunk vájjon hazánkban, ebben 
a par excellence föld- és szőlőmívelő ország
ban ?

Mondjuk ki mindjárt, hogy elég jól. A 
szomszédban dörgő viharágyúk élénk vissz
hangot keltettek előbb nyugoti vármegyéink
ben s ma már széles e hazában.

A jégeső elleni védekezésnek is merész, 
de már is sokat Ígérő módja éber földmíve- 
lésügyi miniszterünk figyelmét is felkeltette, 
ki is már a múlt év nyarán felhívta a m. kir. 
orsz. meteorologiai intézet igazgatóságát, hogy 
a dolgot tanulmány tárgyává tegye s a kísér
letek megindítására mindjárt megfelelő össze
get is adott.

A meteorologiai intézet igazgatósága azon
nal megtette a szükséges intézkedéseket; egyik 
tisztviselőjét megbízta a dolog szakszerű tanul
mányozásával s egyúttal azonnal rajvonalak 
szervezéséhez fogott, melyeknek száma már az első nyá
ron 7-re emelkedett Zala, Vas, Fehér, Pest, Temes, 
Arad és Zemplén vármegyékben.

Az elmúlt tél folyamán az előkészületek újabb és 
újabb rajvonalak felállítására egyre folytak, a meteorolo
giai intézet, megbízott tisztviselője pedig Stájerországba 
és Felső-Olaszországba hosszabb időre kiküldetett, hogy 
a különböző rendszerű viharágyúkat s a védekezés mód
ját alaposan tanulmányozza.

Megtörtént tehát minden arra nézve, hogy ebben a 
nemzetgazdasági szempontból rendkívül fontos kérdés
ben lépést tartsunks zomszédainkkal.

így még abban az esetben is, ha tán a jövő az 
egész védekezés meddő voltát bizonyítaná be, nem 
érhet bennünket vád, hogy tétlenek voltunk.

Szőlőbirtokosaink már is igen nagy érdeklődéssel 
vannak a dolog iránt s mind többen és többen keresik 
fel földmívelésiigyi minisztériumunk útján a szervezkedési 
teendőkkel megbízott s minden idevágó szakszerű utasí
tás és tanácsadására ezidő szerint egyedül és kizárólag 
hivatott m. kir. orsz. meteorologiai intézetet.

** *

Igyekeztem a t. Olvasót végigvezetni a jégesőkép
ződés s az ennek megakadályozására törekvő vihar
ágyúzás problémáin. Nem tehettem ezt azzal a részle
tességgel, a hogy a dolog fontossága és érdekes volta 
megérdemelte volna, annyi azonban jelen szerény igényű

sorokból is látszik, hogy e téren még nagyon sok a 
kérdőjel, a melyeket a tudomány s a gyakorlat vállve
tett munkája lesz hivatva eltüntetni. Héjas Endre.

A klasszikusok.

Sokan sokfélemódszert alkalmaztak máranem- 
zetek szellemi színvonalának megmérésére.

Voltak, a kik azt mondották, hogy a nem
zetek nem polgáraik átlagos színvonala sze

rint ítéletidők meg, mert tömegek műveltségének 
mérlegelése vajmi nehéz és kétes feladat. A 
tömegek fejei, a szellemileg legkiválóbbak álla
pítják meg a nemzet előkelőségének fokát. Mint 
a hogy a hegyek magasságát nem lábuk vagy 
derekuk, hanem tetejük állapítja meg, úgy a 
nemzet fenköltsége is a nemzetet képviselő 
nagyok szerint ítélendő meg.

AAások ellenben a tömegek átlagos szellemi 
színvonalát tartották zsinórmértéknek. Az előbbi 
arisztokratikus felfogással ellentétben a demo
kratikus álláspontra helyezkedve, hangoztattak, 
hogy a kiválók, a nagyok — mint rendkívüli 
jelenségek egyáltalán nem bizonyítják vala
mely nemzet magasabb vagy alantibb szellemi 
fokát. Mert átlag elmaradtabb nemzet körében 
is támadhat egy-egy rendkívüli lángelme, holott 
a nagy tömeg a legnagyobb műveletlenségben 
sínylődik és viszont átlag művelt nemzet köré
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ben sem mulhatlan szükségszerűséggel jelennek 
meg a rendkívüli lángelmék. A tömeg átlagos 
műveltsége az egyetlen biztos zsinórmérték, 
mely szerint a nemzet műveltségi foka meg
állapítható. Hisz a műveltség nemcsak egyes 
kiválók szabadalma, e műveltségnek számos 
foka van, s a legalsóbb fok sokkal jellemzőbb 
fényt vet az egész nemzetre, mint a tetőfok, 
a melyet egyes nagyokban elér.

Nem akarunk sem a szellemi arisztokráczia, 
sem a demokráczia szószólóival vitába bo
csátkozni. Tény az, hogy a történelem, mely 
távlatból ítél a nemzetek fölött, bármennyire 
kutatja is a részleteket, bármennyire fegy- 
verzi is fel magát a búvárlat távcsöveivel: min
dig csak a körvonalakat s a nemzetek kiemel
kedő csúcsait látja meg. A múltban letűnt s a 
jövőben letűnendő nemzetek tagjai közül csak 
azok a nagyok maradnak fenn az utókor szá
mára, a kiket klasszikusoknak szoktunk nevezni 
s a történelem tényleg csak ezek alkotásai szerint 
mondja ki ítéletét a nemzet műveltségi fokáról.

De a mily tény ez, oly való az a másik tény 
is, hogy a ki nem a történelem távlatából, ha
nem a jelenkor igényeinek, szükségleteinek szem
pontjából ítélkezik, első sorban nem egyes csúcs
pontokra, hanem az emberek nyüzsgő millióira 
irányítja figyelmét.

S nézetünk szerint egyaránt fontos mind a 
két szempont, úgy a távolból, mint a közelből 
való nézés. Szerencsétlennek mondhatjuk azt a 
nemzetet, melynek egyes, a tömegek fölé messze 
kiemelkedő s az idők messzeségébe világító 
nagyjai nincsenek, de ép oly szeréncsétlennek 
az oly nemzetet is, a melynek a gondviselés 
adott ugyan egyes kiváltságos szellemeket, de 
a melynek tömegei nem emelkedtek arra a 
műveltségi fokra, hogy e nagyokat megérthes
sék és megbecsülhessék.

A nemzet igazi műveltségének ismertető jele 
tehát az, vannak-e valódi klasszikus művészei 
és tudósai s vannak-e elég számban e klasszi
kusokat kedvelő és megértő polgárai ? Vagyis 
vannak-e a közönségnek igazi nagyjai, s van-e 
a nagyoknak igazi közönségük?

E kettős szempontból szeretnők művelődésün
ket vizsgálat alá venni, de egyrészt kínos feladat
nak tartjuk, sebeket tépni, másrészt pedig kettős 
sebünk orvoslását ezáltal úgy sem remélhetjük.

Ez okoknál fogva megelégszünk azzal, hogy 
vázlatos képet nyújtsunk a nemzeti eszményről, 
mely előttünk lebeg s ha már a jelen ezt meg nem 
közelíti, legalább jövőnk útját egyengessük. Képet 
akarunk nyújtani arról, hogy minők a nemzet 
igazi klasszikusai és minő a valódi közönség.

A klasszikus író, művész, tudós — most nem 
az olyanról beszélünk, a kit valamely könyvkiadó 
a klasszikusok könyvsorozatába fölvett, hanem 
az olyanról, a kit belső értékénél fogva a klasz- 
szikus» elnevezés méltán megillet — szóval a 
valóban klasszikus művész vagy tudós egyénileg 
abban tűnik ki mindenekelőtt, hogy egész életét 
puszta eszköznek tekinti művészi vagy tudo
mányos czélja szolgálatában. De tovább vizs
gálva a klasszikus egyéniséget, megállapíthatjuk 
azt is, hogy magát a művészetet vagy a tudományt 
sem tekinti végső czélnak,—hanem még ezt is csak

eszköznek fogja fel arra, hogy nemzetét s ez úton 
az emberiséget méltóan szolgálja. De még az 
emberiség érdekeinek szolgálata sem a végső 
czél, — hanem az a magasabb kultusz, mely az 
emberben a végtelenség érzetét ébreszti s így 
az embert, a mindensége részét, az egész 
mindenséggel való közösség és egység tuda
tára kelti.

Az ily klasszikus' egyéniségek, akár mint ter
mészet-vizsgálók igyekeznek a természet rej
telmeibe hatolni, — akár mint művészek kívánják 
a soha meg nem fejthetőt velünk sejtetni, - 
akár mint apostolok kisértik meg a tömegek 
képzelmét a legmagasabb összhang felé irányí
tani, — akár pedig mint a bölcselem művelői 
mindent átölelő rendszerrel akarják létünket meg
világítani: az ily klasszikus képzelemmel vagy
elmével megáldott egyéniségek a nemzetek leg
valódibb jelesei, csak az ilyenek művei emel
hetnek valamely nemzetet a világtörténelem 
kultur-fajainak sorába.

A polgárok milliói elismeréssel adózhatnak 
az ilyeneknek vagy tragikussá tehetik pályafu
tásukat, s hogy a kettő közül melyik követke
zik be, attól függ e milliók színvonala.

Hogy klasszikusokat ád-e a sors egy nem
zetnek, az a sors kifürkészhetlen akaratától 
függ. De hogy a nemzet gyönyörködik-e a 
klasszikusok alkotásaiban, azt már a nemzetre 
bízta. Nagyokat nem teremthetünk, — de a 
nagyok alkotásait, ha akarjuk, élvezhetjük.

Ha vizsgáljuk, hogy hazánkban mennyire 
olvassák a tudomány és irodalom klasszikusait, 
s ha a klasszikusok itthoni elterjedtségét más 
nemzetek olvasási kedvével egybevetjük: szo
morú tapasztalatra jutunk. Pedig csak az irodalom 
klasszikusai tarthatják fenn a nemzet műveltségét 
s állandóan olvastatva állandó ható erőként mű
ködnek s a klasszikus tudomány jelesei, még 
ha ismeretek és felfedezések tekintetében el is 
maradtak a kortól, eszményi irányzatokkal s a 
végtelenbe szegzett pillantásukkal az elsekélye- 
sedéstől óvhatják meg az elméket.

S ne higyjük azt, hogy akár klasszikus tudóst, 
akár klasszikus művészt a róla írott ismerte
tésekből, művének tartalmi kivonatából valaha 
a maga valójában megismerhessünk; — s azzal 
se áltassuk magunkat, hogy fölösleges az elmúlt 
kor nagyjainak tanulmányozása, mert az ő mű
ködésük benfoglaltatik az újakban. Hatalmas 
lehet a nagy folyam árja, — de üdítő tiszta vizet 
mégis csak a forrásból merítünk.

A klasszikusokforrásához kell mind újra vissza
térniük a művészetre és tudományra szomjas 
lelkeknek. Palágyi Lajos.

Az alkohol szerepe szervezetünkben.

M inden nép élvez ételeivel együtt olyan 
anyagokat is, melyek a test táplálásá
nál nem jönnek számba, melyek táp

láló anyagoknak nem tekinthetők. Ez élvezeti 
szerek között a legelterjedettebbek közé tartoz
nak a szeszes italok. Különösen érdekes ezek
nek általános elterjedtsége azért, mert hiszen
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az alkohol a növényekben kész állapotban nem 
fordul elő, míg a többi élvezeti szert ezek köz
vetlenül szolgáltatják (kávé, thea, cocca, fűszerek 
stb.). így tehát a szeszes italok nyerésmódjának 
felismerése pld. a növényekben foglalt, vagy 
az állati tejben oldott, erjedésre képes czukor- 
féleségekből már bizonyos nágyobb taj^aszta- 
latra, gondosabb megfigyelésre mutat. Még 
bonyolultabb az alkoholos italok előállítása olyan 
növényekből, melyekben erjedésre képes czukor 
nincs; az ezekben foglalt keményítőt előbb még 
czukorrá kell átalakítani, hogy szeszes erjedés
nek indítható legyen. A burgonya keményítő
jéből például savakkal való főzéssel tudunk 
csak czukrot előállítani; mégis az árpaszem kemé
nyítőjéből sörkészítés czéljából, a malátaerjesztő 
felhasználásával már a régi egyiptomiak is 
czukrot tudtak készíteni. Herodotos több mint 
400 évvel időszámításunk előtt azt írja a kora
beli egyiptomiakról, hogy az árpából készült 
sört rendes italul használják.

A malátaerjesztőkhöz hasonlóan hat a száj
nyál keményítőt czukorrá alakító úgynevezett 
diasztatikus erjesztője; s ezt Dél-Amerika ős
lakói régen tudják; ezzel a kukoricza keményí
tőjéből szeszesitalt tudnak készíteni.Akukoricza- 
szemeket szétvágják, szájukban nyállal jól átáz
tatják, s egy tökhéjba köpik. E közben a 
keményítő czukorrá alakul. Azután forró vízzel 
öntik le s állni hagyják. Az így nyert czukor- 
tartalmú folyadék könnyen szeszes erjedésnek 
indul; végül gyümölcsök nedvével ízt és aromát 
adva neki, vendégeiket kínálják meg vele. Így 
készül a csika.

Mennyi próbálgatás árán jöhettek eme tapasz
talatokra ! Hatalmas vágynak kell lakozni az 
emberben az alkoholos bódulat után, hogy min
denütt így kikutatta a szeszes italok készítés
módját.

De nemcsak a legtudatlanabb vad emberben, 
hanem a majmokban is megvan a hajlam a szesz 
élvezésére. Brehm állítja, hogy az északafrikai 
benszülöttek úgy fogják a páviánt, hogy sörrel 
telt hordókat visznek az erdőbe; a páviánok 
ezeket megtalálják, s a sört utolsó cseppig ki- 
iszszák, lerészegszenek, s tehetetlenekké válnak. 
Másnap igen levertek és haragosak, fájós fejü
ket két tenyerükbe fogják és igen nyomorúsá 
gos pofát vágnak. Sört vagy bort undorral uta
sítanak vissza, ellenben czitromot, vagy egyéb 
savanyúságot mohón falnak fel.

Általános elterjedettségénél fogva érdemes 
tehát azzal a hatással foglalkoznunk, a mit az 
alkohol szervezetünkre gyakorolhat élvezésekor.

Kérdés, hogy mérsékelt mennyiségben ren
desen élvezve a tápanyag szerepét játszsza-e a 
szervezetben, vagy talán csak élvezeti czikknek 
tekintendő, mely egyébként gyakorol ránk valami 
kedvező hatást, vagy talán már így is vannak 
káros mellékhatásai?

A szájon át a gyomorba nyelt alkohol fel
szívódik, a vérbe jut, mely elviszi az összes 
szervekhez. Az így a vérben keringő alkohol 
egy százaléka már egy óra alatt változatlanul 
kiürül a tüdőkön át (Benedicenti i8gó.)

A részeg ember lehelletének szagát azonban 
főleg a szeszes italok aromás anyagai okozzák,

a melyek az italnak jellemző bouquet-jét adják 
(bornál, cognacnál az oenantyl-aether), s a 
melyek szintén a tüdőkön át hagyják el részben 
a szervezetet. Kis légnyomás (pld. igen magas 
fekvésű helyeken) növeli a tüdőn át távozó 
alkohol százalékos mennyiségét, ilyen helyeken 
tehát kevésbbé árt az alkohol, hideg ellenben 
tetemesen csökkentheti. Egy kis része a bevett 
alkoholnak a vizeletben mutatható ki, úgy hogy 
összesen mintegy öt százalékra lehet becsülni 
a tüdő és vesék útján kiürülő el nem bomlott 
alkoholmennyiséget (Polli. 1893.'. Az alkohol 
többi Q5°/ü-a nem ürül ki, s minthogy a szer
vezetben alkohol nem halmozódik fel, követ
keztethetjük, hogy elbomlik; egyesül a belégzett 
levegő útján a vérbe jutott oxygénnel, oxydá- 
lódik, mint a szervezetben elbomló tápanyagok. 
Alkoholok közbülső oxydácziós termékeit, pld. 
aldehydet a szervezetben s a váladékokban 
találni nem lehet, s így mondhatjuk, hogy tel
jesen elég szénsavvá és vízzé. A szénsav leg
nagyobbrészt a kilégzett levegővel a tüdőkön 
át távozik, a mi pedig a váladékok víztartalmát 
növeli (kilégzett levegő, vizelet, veríték). Mint 
az alkohol úgy égnek el testünkben a tápsze
rekkel felvett zsírok és szénhydrátok (keményítő 
pl. lisztben, kenyérben, tésztában, czukor stb.) 
szénsavvá és vízzé. A nitrogéntartalmú tápláló 
anyagok, a fehérjék (pld. a húsban) ezenkívül 
még természetesen nitrogéntartalmú bomláster
mékeket adnak, melyek csaknem mind a vesé
ken át hagyják el a testet.

Ha megállapítjuk, hogy valamely ember vagy 
állat mennyi oxygént vesz fel, s mennyi szén
savat ürít ki egy bizonyos, fehérjékből, szén- 
hydrátokból és zsírokból álló táplálék felvétele 
mellett egy bizonyos meghatározott idő alatt, 
s azután a rendes élelemmenyiségen kívül még 
alkohollal is tartjuk, akkor kiderül, hogy a fel
vett oxygén s a kiürített szénsav mennyisége 
számbavehetőleg nem változik meg. (Zemtz és 
Geppert.) Tehát az alkohol a felvett tápanya
gok egy részét az elégéstől megkímélte. Ellenkező 
esetben, minthogy most az ételekben foglalt 
anyagon kívül alkohol is égett el, több oxygént 
használt volna fel a test, s több szénsav ürült 
volna ki.

Eme tárgyalt égésfolyamatok alkalmával fel
szabaduló eleven erő nagy része hőfejlesztés 
alakjában nyilvánul. Épen ez a melegfejlődés, 
a mi szerves anyagaink elégésekor jön létre, 
ez teszi lehetővé, hogy testünk rendes hőfokát, 
mely életfolyamataink épségéhez feltétlenül 
szükséges, hidegebb környezetben is meg tud
juk tartani. Ezen oxydácziók javarésze a tes
tünknek súly szerint is csaknem felét kitevő 
húsos részekben, az izmokban folyik le, a hol 
azonban a felszabadult eleven erő nem alakul 
át teljesen meleggé, mert részben izommunka, 
erőművi munka alakjában nyilvánul. A hő és 
munka aránya természetesen az izomműködés 
fokától és tartamától függ.

Ha most elgondoljuk, hogy az alkohol a 
felvett szénhydrátok és zsírok helyett égethető 
el a szervezetben, s így éppen azon anyagokat 
óvja az elégéstől, melyek a test melegének s 
az izommunkának főforrásai, kérdés, hasz
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nunkra van-e az alkohol a hőfejlesztésnél s az 
izommunka végezésekor? Az egyes tápanya
gok elégésekor termelt melegmennyiséget jól 
ismerjük:
Egy gr. fehérje elégésekor fejleszt 4-i hőegys. (kalóriát)

» szénhydrát » » 4-1 » »
» zsír » » q’3 » »

» > alkohol » » 7'o »
Mérsékelt testi munka végezésekor 24 óra 

alatt testünknek mintegy 2800 hőegységre van 
szüksége. Tehát ha szénhydrát helyett ugyan
olyan súlymennyiségű alkoholt viszünk szer
vezetünkbe, meleget nyerünk, mert az alkohol 
égésmelege nagyobb a szénhydrátokénál. A do
log azonban nem olyan egyszerű.

1 • Hogy számbavehető mennyiségű szén- 
hydrátot takaríthassunk meg, már annyi alko
holt kell bevennünk, hogy a kívánatos meleg
fejlesztésen kívül az alkoholnak az idegrend
szerre kifejtett káros, részegítő hatása is 
érvényre jut, s a mellett az alkohol sokkal 
drágább, mint ugyanoly súlyú szénhydrátot 
tartalmazó táplálék.

Most az a kérdés, nitrogénmentes anyago
kat, tehát szénhydrátot és zsírt, vagy fehérjét 
kimélt-e meg az alkohol? Ha a kiválasztott 
nitrogén mennyisége alkoholfogyasztáskor csök
ken, akkor az alkohol fehérjét kiméit, ha a 
nitrogén-kiválasztás változatlan, vagy fokozott, 
akkor a szesz csak a nitrogénmentes anyagok 
elégését gátolta részben. Kutyákon tett kísér
letek, miket pl. a budapesti élettani intézetben 
Donogány és Tibald végeztek, oda vezetett, 
hogy kevés alkohol élvezése után fokozódik a 
fehérjeszétesés, nagy adag után egész 12%-kal 
csökken. Tehát bő alkoholélvezés fehérjekimé- 
léssel járna. Lehet azonban, hogy az a sok 
alkohol már a szervezet sejtjeit károsan be
folyásolván, mérgező hatásánál fogva az élet
működéseket leszállította, s azért fogyott a 
fehérjebomlás. Ha a szesz fehérjéket óvna a 
széteséstől, az esetben sokkal nagyobb volna 
az értéke, mintha csak a zsírokat kímélné, 
mert hiszen a zsír a testben csak holt tartalék
anyag, az élő sejtek főleg fehérjékből vannak 
felépítve. A zsír a fűtőanyaga a gépnek, a 
fehérje maga a gép. Emberen végzett újabb 
vizsgálatok azonban más eredményeket szol
gáltattak. Itt ugyanis eddig nem lehetett hatá
rozott fehérjekimélést megállapítani. (Rose- 
mann 1 8qq.)

Igen bizonyítók Miurának önmagán végzett 
kísérletei. O annyi fehérjéből, szénhydrátból 
és zsírból álló táplálékot vett magához, hogy 
a bevett s a kiürített nitrogén mennyisége közel 
egyenlő volt, vagyis, mint mondani szokás, 
nitrogén-egyensúlyra volt beállítva; most a 
táplálékból kihagyta a szénhydrátok egy részét 
és pótolta alkohollal. Ilyenkor a nitrogénkivá
lasztás épen úgy fokozódott, mintha alkoholt 
nem is vett volna fel. A szervezet tehát kellő 
mennyiségű szénhydrát hiányában saját testé
nek fehérjéjét égette el.

Úgy látszik tehát, hoyy az alkohol nem ké
pes fehérjét kímélni, mint a szénhydrátok és 
zsírok. Ellenben megkíméli a széteséstől a szén
hydrátok és zsírok egy megfelelő részéi. Mint

hogy pedig a szervezetbe jutott és fel nem 
használt szénhydrát és zsír a testben mint 
zsír rakódik le, következik, hogy az alkohol
élvezet, hacsak a bevitt szénhydrát vagy zsír 
mennyiségét nem csökkentjük, zsírfelhalmozó
dásra vezethet a testben. Innen magyarázhat
juk részben az elhízását a sörivóknak, de, 
mint látni fogjuk, itt egyéb körülmények is 
szerepelnek.

Például egy liter szegzárdi vörös bor meg- 
ivása, tíz százalék alkoholtartalmánál fogva 
(König), egyenértékű 100 gr. alkohol elfogyasz
tásával. így 700 hőegységet vittünk be a szer
vezetbe, a mi elég arra, hogy egy 70 kg. súlyú 
felnőtt ember összes hőszükségletének negye
dét fedezze mérsékelt testmozgás esetén. Na
ponta egy liter ilyen bor elfogyasztása nem 
fog káros hatás nélkül maradni. Ha e helyett 
ugyanannyi meleget termelő 170 gr. szén
hydrátot fogyasztunk el pl. 300 gr. kenyér, 
vagy 225 gr. rizsből készült valamely étel 
alakjában, az semmi kárt sem fog okozni a 
szervezetnek.

2. A tapasztalat még azt bizonyítja, hogy 
ilyen körülmények között a test hőfoka leszáli, 
mert az alkohol fokozza a hővesztést (lásd 
lejebb).

3. Ha meggondoljuk, hogy mikor ez a 
100 gr. alkohol a mustban szőlőczukorból 
képződött, kb. 200 gr. szénhydrát bomlott el 
az erjesztőgomba hatása alatt. Ez a 200 gr. 
szénhydrát 820 hőegységet képes termelni, 
míg a belőle keletkezett 100 gr. alkohol csak 
700 hőegységet fejleszt. Százhúsz hőegységet 
tehát a gombák használtak el saját életfolya
mataik fentartására; pedig ez a hőmennyiség 
erőművi munka-értékben kifejezve akkora, hogy 
ilyen munkával egy 50 kg. súlyú fiatal embert 
egy ezer méter magas hegyre lehetne felemelni. 
Ezért mondja Bunge: < Mily ostobaság, hogy 
az ember a szőlőnedv és az árpa tápláló szén- 
hydrátjait az élesztő-gombáknak veti oda, hogy 
azután maga eme gombák ürülékét élvezze .

Kérdés még, hogy olyan anyagnak tarthat- 
juk-e az alkoholt, mely az izom munkaképes
ségét növelni képes? Ha az izmok munkájához 
az eleven erőt főleg a nitrogénmentes anyagok 
elégése szolgáltatja, ezeket pedig az alkohol 
némileg pótolni képes, várható volna, hogy az 
alkohol az izmok, s így az egész szervezet 
erőművi munkára való képességét növeli. Itt 
azonban méginkább előtérbe lép az idegrend
szer működését zavaró befolyása az alkoholnak. 
Pedig az idegrendszer rendes tevékenysége 
nélkül czélszerű izomműködés nem képzelhető, 
még ha a nyers izomerő fokozva volna is. De 
meg másfelől a gondosan ismételt kísérletek — 
emberen, állaton egyaránt azt bizonyítják, hogy 
az alkohol az izom működésképességét számba vehe
tői eg nem fokozza. Igen kis adagok, úgy látszik, 
tényleg növelik a munkaképességet, de csak 
oly értelemben, hogy ilyenkor a már-már telje
sen kimerülő izom újból képes az alkohol ha
tására rövid ideig végezni összehúzódásait. 
Kimerülésig ki nem fárasztott izom munka- 
képességét ily alkoholadagok sem fokozzák. 
Pedig hát a mindennapi élet csak kivételesen
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hozza az embereket olyan helyzetbe, hogy 
izmaikat végkimerülésig kénytelenek használni. 
Ilyen kivételes helyzetben van a fáradtságtól 
csaknem leroskadó katona, a gyaloglástól csak
nem végleg kimerült vándor. Ilyenkor meg
okolt az alkohol használata, ha a czél már 
nincs messze, s ha a pihenés ideje már köze
ledik. De itt is csak kisebb mértékben szerepel 
az alkohol eleveneröt szolgáltató képessége, 
hanem inkább az veendő figyelembe a hatás 
megítélésénél, hogy az agyra gyakorolt bódító 
hatásánál fogva a fáradtság érzését szünteti 
meg, a végső erőfeszítések kínjait csökkentve 
teszi lehetővé még egy rövid ideig a munkát. 
A mindennapi élet viszonyai között a kitartó 
munka végezésében az alkohol semmi segít
ségünkre sincs. Minden tudományos kísérletnél 
jobban bizonyítja ezt a katonák élelmezésénél 
szerzett ama tapasztalat, hogy a meleget, hide
get, esőt, fáradtságot akkor bírja a legjobban 
a katona, ha semmiféle szeszes italt sem kap. 
(Baer, Bunge).

Láttuk tehát, hogy az alkohol épenséggel 
nem tápszer, mint azt sokan feltüntetni szere
tik, mert hiszen sem a test sejtjeinek felépíté
sére, sem a hőfejlesztő tápszerek pótlására, 
sem a munkavégzésben szükséges eleven erő 
fejlesztésére nem ad alkalmas anyagot; mert 
az az alkoholmennyiség, a melyik erre képes 
volna, már mérgező hatásokat fejt ki.

Kérdés ezek után, hogy fokozza-e az alkohol 
a szellemi munkaképességet, ha már izom
erőnket nem növeli? Azt kell felelnünk, hogy 
nem ; az agyvelőre, úgy látszik, az alkoholnak 
csak bénító hatása van; (Schmiedeberg, Krae- 
pelin); egyetlen tünete sincs az alkoholhatás
nak, mely tisztán izgató befolyásnak volna 
tulajdonítható, s bénító tulajdonságával minden 
hatását kimagyarázhatjuk. Bár még most is 
vannak az a kik alkoholt az idegrendszerre izgató 
hatásúnak tartják (Binz).

Lássuk a kis szeszadagok hatását az agyra. 
A vérrel az agyba jutott alkohol első sorban 
a legfinomabb működéseket végző idegközép
pontokat bénítja. A reánk ható külvilági inge
rek egészséges szervezetben nem váltanak ki 
rögtön mozgásokat, hanem ezen behatások 
emlékképeink befolyása alatt módosulásokat 
szenvednek, az inger mozgató pályákra esetleg 
nem is tevődik át — megfontoljuk, átgondoljuk 
azt, a mit tenni szándékozunk, mielőtt cselek
vésre határozzuk magunkat, s erre a tapasz
talás tanított bennünket, s eme tapasztalatok 
vannak emlékképek alakjában összegyűjtve 
agykéregünkben. A meggondolás állandóan 
bizonyos gátló, óvatosságra intő befolyást gya
korol cselekedeteinkre, a szelesség, a gyerme
kes meggondolatlanság nem az agy tökélete
sebb, fokozottabb működésére, hanem a leg
finomabb működésekkel felruházott agyrészek 
csökkent működőképességére mutatnak. És 
épen ezt a gátló befolyást csökkenti az alkohol 
már kis adagban is. Ebből a tényből igen sok 
olyan jelenséget magyarázhatunk meg, melyeket 
alkoholt élvező embertársainkon naponta észlel
hetünk. A hallgatag ember közlékennyé lesz; 
a ti lkokat ilyenkor könnyen ki lehet csalni az

emberektől. A tettető kiesik szerepéből és el
árulja magát: Az in vino veritas» így értendő. 
A ki merész vállalatra indul, alkohollal teheti 
bátorrá magát. Nem erősítheti az alkohol a 
lelki erőt, hanem az ember ilyenkor meggon
dolatlanul megfeledkezik a veszélyről, mely 
fenyegeti, halálfélelmet nem ismer. A háború
ban közvetlenül ütközet előtt jó szolgálatot 
tehetnek ily szempontból a szeszes italok. Ma 
a kedvezőtlen körülmények között élő ember 
lehangoltságától, gondjaitól akarván szabadulni, 
szeszes italt szerez magának, s nehány pohár 
bor kiürítése után jobbkedvű lesz, nem növelte 
lelkének ellenálló erejét az élet gondjaival 
szemben, csak helyzetébe való belátását béní
totta meg egy időre, hogy azután annál keser
vesebb legyen az ébredés a mámor állapotából. 
Az alkoholhatás alatt álló ember könnyen be
folyásolható, akaratereje gyengült. Az ilyen 
ember, ha megbántják, könnyen tettlegessé- 
gekre ragadtatja magát.

Mindeme jelenségeket összefoglalva, azt le
hetne mondani, hogy az alkoholhatás követ
keztében beálló bénulás a kritika gátló befolyá
sának okozója, hogy az ingerbehatás gyorsan, 
hirtelen mozgást vált ki, persze a mozgás czél- 
szerűsége szenved, a beidegzés kifinomodására 
nincs idő, az értelem módosító befolyása késik. 
A gondolatot tett követi rögtön. Innen érthető, 
hogy korcsmákban verekedések olyan könnyen 
támadnak, hogy az összes bűnesetek 70 — 80 
százalékában az elkövető az alkohol hatása 
alatt állott, a nélkül tettét el sem követte volna.

A mit így a mindennapi élet jelenségéből 
levontunk, gyönyörűen igazolják Kraepelinnek, 
a hires elmeorvosnak kísérletei. Kraepelin azt 
tapasztalta, hogy kis mennyiségű alkohol hatása 
alatt az az idő, mely egy ingerbehatás s az en
nek következtében létrejött mozgás között elte
lik, — az úgynevezett reakczió-idő — megrövi
dül. Egyáltalában kisebb impulsus kell a moz
gás kiváltásához, miut máskülönben. Az ilyen, 
alkohollal itatott ember gyorsabban olvas, de 
persze könnyebben is követ el hibákat, gyorsab
ban beszél, de könnyebben botlik meg a nyelve. 
Hirtelen enged a parancsnak, de tökéletlenebbül 
fogja végezni az elrendelt míveletet. Minthogy 
könnyebben válthatók ki a mozgások, a becsi- 
pett ember sokat és hangosan beszél, beszédét 
élénk gesztusokkal, arczjátékkal kiséri, nem tud 
helyén ülve maradni. Mindezt a mozgások köny- 
nyebb kiváltásán kívül még az teszi lehetővé, 
hogy, mint láttuk, a fáradtság érzése csökkent.

Hogy az izgalom itt csak látszólagos, az 
agy működőképessége nem fokozott, abból 
tűnik ki, hogy az igazán figyelmet igénylő szel
lemi működések már kis aíkchol/nennyiség-hatás 
alatt is észrevehetően rosszabbodnak. Kraepelin 
számolásmíveleteket végeztetett embereivel s 
kevés szesz fogyasztása után is csökkent a 
munkaképesség. Aschaffenburg betűszedőkkel 
tett kísérleteket. Négy betűszedővel végeztetett 
szedőmunkát alkoholfogyasztás nélkül, s más 
alkalommal 36 gramm absolut alkoholt tartal
mazó bor elfogyasztása után. Borivás után az 
ugyanazon idő alatt kiszedett betűk száma átlag 
8'7ü'o-kal kevesebb volt, mint borivás nélkül.
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Az alkohol tehát a szellemi munka végezé- 
sét sem segíti elő. Olyan ember, a ki tudomá
nyos munkát akar végezni, agyának működését 
ne próbálja meg fokozni szeszes italok ivásá- 
val. Talán a féktelen, rendetlen asszocziáczión, 
emlékképek bizonyos, nem pontos felidézésén 
alapuló képzeletműködéseknél használhatják a 
művészek, de állandó használata itt is csak 
kárt fog okozni.

T ellát mint tápszer, mint szervezetünk mű ködő
képességét fokozó anyag nem jön számba az 
alkohol, mi a magyarázata mégis annak, hogy 
az emberek oly nagy tömege mégis oly ma
kacsul ragaszkodik hozzá. Ennek részben az 
a magyarázata, hogy az orvosok gyógyszer 
gyanánt használják, s az alkoholivó azzal véde
kezik, hogyan is árthatna neki az a szer, a 
mit a súlyos betegnek táplálék helyett, s orvos
ság helyett adnak. Pedig hát a betegnél a szén- 
hydrátkimélő hatás jön számba, mert a lázas 
gyomor szénhydrátot nem tűr, a szeszes italt 
pedig elfogadja, de hisz az egészséges ember 
gyomra szénhydrátot is éppen oly jól fel tud 
használni. A lázas beteg hőfokát az alkohol le
szállítja, a mi pedig az egészséges embernél épen 
nem kívánatos. A szesz hatására kitágulnak a 
bőr erei, az arcz kipirul, s a vér nagy része 
a bőrerekben keringvén érintkezik a hidegebb 
környezettel, s a hővesztés folytán a test lehűl; 
ezért fagy meg olyan könnyen a részeg ember. 
Hogy a vérkeringés a kitágult vérmeder daczára 
is rendes sebességgel történjék, a szív erősebben, 
szaporábban kezd lüktetni. Ezt a hatást is fel
használhatjuk olyan betegeknél, a kiknek gyen
gült szívműködését fokozni akarjuk. Egészséges 
embernek a szívműködés e fokozására szüksége 
nincs, mert ez csak a szív kitágulására, túl- 
fejlődésére, s az üterek megbetegedésére vezet, 
s eme bajokat alkoholivóknál tényleg gyakran 
megtaláljuk.

Az alkohol kis fokban úgy látszik elősegíti 
az emésztőnedvek elválasztását (Chittenden), 
s így igen kis adagokban az emésztést elő
segíti. Részben talán ez is szerepel a szesz
ivók elhízásánál.

Kellemes íze a szeszes italoknak, aromájuk, 
a kellemes meleg érzés, mely a nyálkahártyák 
ereinek kitágulása következtében a gyomor
ban érezhető, mind hozzájárul ahhoz, hogy az 
alkohol az ember kedvelt itala legyen. Az éhség
érzés csökkenése révén, mi hódító hatásának 
következménye, került a tápanyagok sorába, s 
a mi nélkülözhetetlenné tette, főleg a nehéz 
munkával foglalkozóknál: fáradságérzést csök
kentő, gondüző, bút feledtető hatása.

Kevés előnyével szemben áll sok káros hatása, 
a mit a szervezetre gyakorol. Alig van szerv, 
mely az alkohol hosszas, főleg mértéktelen 
használata alatt meg nem betegednék. Az alko
hollal élő népek ellenálló ereje betegségekkel 
szemben, szaporodó képessége óriási módon 
csökken. Az idegkórházak, elmegyógyintézetek 
lakóit nagyobbára az alkohol tette beteggé. Angol- 
országban évente 50- 60 ezer ember pusztul 
el iszákosság következtében. Alkoholhatás miatt 
betegnek tekinthető állandóan 336,000 ember. 
Nálunk a borfogyasztás 2.500,000, a sörfogyasz

tás 45,000, a pálinkafogyasztás 2.187,000 hekto
literre rúg évente (Keleti). Minthogy pedig a 
mérsékelt és mértéktelen szeszivó között a 
határ igen nehezen vonható meg, s az em
berek legnagyobb része ha egyáltalában szesz
hez jut, mindig könnyen lépi át ezt a határt, a 
tudomány eddigi állása szerint legjobbnak kel
lene tartanunk, ha a szeszes italokat teljesen 
ki lehetne zárni a használatból, s nem hasz
nálnák még az orvosok sem, mert hiszen az 
alkohol hatását más, oly szerekkel is lehetne 
pótolni, melyeknek nincsenek meg az alkoholé
hoz hasonló káros mellékhatásai.

Dr. Farkas Géza.

József nádor első házassága.
Józsefnek, a nagy palatínusnak, ágát rend

szerint a Habsburgok magyar ágának szokták 
nevezni.

Ez az elnevezés régebbi keletű. Onnan ered, 
hogy az 17QO-iki pozsonyi országgyűlés rendei 
II. Lipót császár és magyar király fiát, Sán
dor főherczeget, választva meg a nádori méltó
ságra, ez Budára tette át állandó lakhelyét. 
Sándor főherczeg résztvett az akkori budai és 
pesti főúri társaság mulatságaiban és rendes 
vendége volt a közönségesen Generális-nénak 
nevezett Beleznay Miklósné — Podmaniczky 
Anna Mária estélyeinek. Pártolta az irodalmat, 
művészetet, és kamarásával, Szapáry János gróf
fal, akárhányszor elment a Rondellába, hall
gatni a magyar theátristák szavallatát, Énekes 
Játékait.

Mikor aztán 1795-ben egy végzetes tűzijáték
nál életét vesztette, legidősebb testvére, a már 
akkor császár és király I. Eerencz, ifjabb öcs- 
csét, Józsefet, ajánlotta a nádori méltóságra, 
mit a Rendek nagy lelkesedéssel el is fogad
tak. Választása alig pár minutumok alatt tör
tént meg, mert József császári fenségét per 
acclamationem» választották meg.

József nádor igen szomorú viszonyok között 
ült a nádori székbe.

A Martinovics-féle tragédia, s a magyar nem
zetnek teljesen idegen rajnai hadjárat, az ország
ban elmérgesítette a kedélyeket, s az alig 20 éves 
ifjúnak nagy bölcseségre, igazi államférfiúi talen
tumra volt szüksége, hogy a kedélyek lecsilla
podjanak, hogy minden a rendes kerékvágásba 
térjen. Részben kiváló államférfiúi tapintata ve
zette arra is, hogy 1799 elején Oroszországba 
indult lánynézőbe.

Márczius 4-én ment végbe a kézfogó, fő
herczeg Nádor-lspányunk és Alexandra Pau- 
lovna császári Nagy-Herczeg kisasszony közt.

Ünnep ünnepet ért akkor az orosz főváros
ban s a farsang oly víg volt, hogy mint egy 
gárdista övéinek írja: Egy nap tíz bálban jelent 
meg a palatínus ! Ugyancsak ebben a levélben 
említi, hogy a nagy udvari bálban a dámák 
kivétel nélkül abroncsszoknyában jelentek meg,

* Részlet a József nádor és kora czímen az Uránia- 
szinházban bemutatott előadásból.
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de hogy: «A fő Herczeg Nádor-ispánynak 
mátkája egy nehány ízben drága Magyar 
Ruhába átöltözött s úgy jelent meg a Bálok
ban».

Egy bécsi dáma, -  írja tovább a gárdista 
a ki Péterburgban született, küldött ide két fa
bábot, mellyek a’ Magyar Asszonyi öltözetnek 
Regulái szerint voltak öltöztetve, s azok sze
rint készítették azután itten nagyban a ruhákat.»

Végezetül megírja, hogy a szövetség a két 
nagy hatalom közt is szerencsésen létre jőve.

Suwarov főhadvezérré neveztetett ki és Bécsbe 
sietett.

Míg a fiatal palatinus Pétervárott részesült 
minden kitüntetésben, azalatt Bécsben Suwa- 
rovot ünnepelték. A császárvárosban nem volt 
tárgy, a mit ne a szövetséges hadak vezéréről 
neveztek volna el. Suwarov-csizmákat viseltek 
a gavallérok, Suwarov-dolmányokat a hölgyek 
és Suwarov-szarvacsokat mártogattak délutáni 
kávéjukba Bécs és Pozsony öreg dámái.

Valóságos oroszbarát-láz lepte el Magyar- 
országot. A háború színhelyére, Olaszországba, 
siető muszka hadakat mindenfelé ünnepelték, 
fölhasználva azt az tinnepeltetést a nádor és 
jegyesének dicsőítésére.

Gödöllőn, Grassalkovich Antal kastélyában, 
Esterházy Ferencz gróf, a herczegi jószágok 
administratora, vendégelte meg a keresztül 
vonuló orosz hadakat. Ugyancsak Nagyvárad 
is ünnepelt. A nagy díszebédnél a vármegye 
vice-ispánja, bessenyei Beöthy László prezi- 
deált.

Az átvonuló orosz csapatok ünnepeltetése 
Pesten érte el tetőfokát.

Mantua visszavétele után egyre lelkesebb 
lett a hangulat, s a nagy lelkesedés közepette 
indult el az ifjú nádor esküvőjét megünnepelni.

Húsz napi szerencsés utazás után el is ért 
Gacsinába, a hol október havának 30-án hal
latlan fénynyel és pompával ment végbe az 
esküvő. Nyolcz napig tartottak Gacsinában a 
lakodalmi ünnepélyek.

Ezalatt Bécsben és Pesten nagyban készül
tek a nádori pár fogadására. A rengeteg tár
szekerek, az új asszony kelengyéjével, napról- 
napra érkeztek, s a főrangú világ hölgyei egy
másután mentek el megnézni a budai váriakba 
a fölhalmozott sok drágaságokat.

Gróf Telekiné, királyfalvi Róth Johanna egy 
i7gQ. november í-ső napján kelt levelében kö
vetkezőleg emlékezik meg ezekről a drágaságok
ról : A kirakott házi-készületek (mobiliák), mely- 
lyek Péterburgból érkeztek ide a jövendőbeli 
Nádor-lspányné Ő kir. Herczegségétől, igen 
pompásak s gyönyörűek, kivált az ágyi készü
let. A tükör, mellynek párját kelletett Európá
ban keresni, a rendkívül való nagyságára nézve, 
s a melly ugyanazért 20,000 Rubelre becsül
tetett, az úton összetört. Pedig helye is ki volt 
szemelve, a budai várnak abba a szálájába 
akarták helyezni, a melyben Ferencz császár 
magyar királylyá való koronáztatásakor a ki
rályné beszédeit tartotta.»

A remek tükörnek összetörése, kivált az 
alsóbb néposztályban mindenféle babonás jós

latokra adott alkalmat. Az öreg consiliárusnék 
összedugták fejeiket és szomorúan hümmögtek.

Hasonló esetekben mindenki tudott valami 
megtörtént dologról beszélni, a hol a tükör- 
eltörés rossz házasságot, vagy egyik félnek 
korai elhunytát jelentette.

Még a komoly férfiak sem szabadulhattak 
bizonyos nyomasztó érzéstől a rossz omen 
folytán, úgy hogy mikor deczember 24-én a 
personáüs, felsőbüki Nagy József gyűlést hívott 
egybe a fogadási ünnepélyeket megbeszélendő, 
Eötvös lgnácz Camerárius assessor, sóhajtva 
mondotta: Csak hamarosan gyászra ne for
duljon ez a nagy örvendezés».

Árnya sem látszott azonban még akkor annak, 
hogy ezúttal a beláthatlan isteni végzet igazat 
adand a babonának.

Deczember 31-én érkezett Bécsbe az első 
gárdista, mintegy előfutárja a fenséges ifjú pár
nak. Mint Görög uram újságja mondja: alig 
győz felelni a sok kérdésre , valamint azt is, 
hogy a muszka császár minden Pétersburgban 
volt magyar gárdistának arany pikszist ajándé
kozott.

Bécsben annyi volt az ünnepély a fiatal 
palatinusné tiszteletére, hogy a főrangú világ 
ki sem jött a sok bál- és estveli társaságból.

A bécsi nagy ünnepélyek után a nádori pár 
végre elindult Budára, de miután az erősen 
lágyulni kezdő idő teljesen elrontotta az utakat, 
kénytelen volt a legelső állomástól visszafor
dulni.

Madame Pahlen, a ki Pétervártól fogva kisérte 
a nádornét, erre úgy megrémült, hogy kilelte 
a hideg. Mint orosz nő, rendkívül babonás 
lévén, azt oly rossz jelnek tartotta, hogy min
denféle képecskékkel és füstölőkkel rakta tele 
a nagyherczegasszony szobáit, hogy eltávoz- 
tassa mellőle a balszerencsét — a fátumot.

Mikor végre elindulhatott az új pár, útjok- 
ban úgy fogadták József nádort és nejét, mint 
a minő fogadtatásra csak a magyar képes, 
olyan valakivel szemben, a kiért élni-halni kész.

Győrben az egész város lobogódíszt öltött.
Átson Esterházy Károly gróf fényes bált 

adott; Esztergomban pedig a lakosság mindenütt 
sorfalat állva viváíozott.

1800 február í-én érkezett a nádori pár 
Budára. A várbeli fogadtatás impozáns volt.

Február 2-án a budai váriakban fogadta az 
új nádorné a hódolatokat, délben pedig 150 sze
mélyre volt terítve.

A főrenden levők is egymásután adták a 
mulatságokat.

«Fényes bált adott február 13-án Almássy 
Pál az ország Fő Comissáriatusának Directora, 
ma pedig tántzos Társalkodás vagyon Szent- 
Iványi Ferencz ő Excellentiájánál. Ezeket ta
láltam megírva egy 1800-ból való naplóban.

Február 15-én és 18-án is pompás két bál 
zajlott le a budai redouteban, mind a kettő az 
újonnan összekelt nádori pár tiszteletére.

Erről így szól egy éppen száz esztendővel 
ezelőtt kelt tudósítás:

A Nádor Ispánné ő Fő Herczegsége tisz
teletére gazdag és fényes éjjeli mulatságot adott 
a Budai és Pesti Nemesség. A redut szálában
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a Fő I ierczegi Pár számára magas ülőhely 
készülődött, melyről igen alkalmatosai! lehetett 
látni a vigadozó és válogatott álortzás öltö
zetekben tisztelkedő gyülekezetét. Különös tisz
teletet tettek kiváltképpen tizenhat pár csinos 
Maskarák, kik közül a dámák vad népek mód
jára, de nagy illendőséggel voltak öltözve, s 
kezekben egy-egy ágat tartottak. A férjfiak 
lengyel köntösökbe öltöztek fel, sok álortzás 
Párok a Waldmädchen nevezetű tántzos játék 
módjára tettek erányos fogásokat.»

Annak a kornak az ízléséhez híven, mitho- 
logikus tableau következett azután, s a kilencz 
múzsa járult a csodaszép palatinusné és férje elé.

Még fényesebb volt a február íS-án Pest
megye Rendei által adott bál. Egy egykorú 
tudósítás következőleg emlékezik meg erről a 
nevezetes mulatságról:

«Mind felgyülekeztek a Fő Uraságok a ra
gyogó fényességű szálába. A Pest Vármegyei 
Nemesség közül íö Pár személlyek, régi német 
Nemes Vitéz férjfiak s Vitéz Asszonyok mód
jára öltözködve, lándzsákkal és czimeres pajzsok
kal. Az emelkedett helyen ülő Palatinusnéhoz 
járultak, aztán négy Énekesek énekléshez fog
tak, elénekelvén a Schlangenfest von Zagora» 
nevezetű Énekesjátékból az így kezdődő Dalt:

Was helfen Zepter Reich 
und Krone!

Később magános remeket is adtak a magyar 
tánczból és nyalka ruhás Nemes Ifjak verbunkost 
jártak.

Tizenkét órakor gazdag vatsora volt, Pest 
Vármegye Rendei állították ki és az asztalok
nál Gosztonyi Mihály Fő Biró volt a gazda.

Hogy a nemesség szives látásának külsőleg 
is jelét adják, a Fő-Biró űr ezüst tányéron egy 
pohár tündöklő piros bort, egy másik szintén 
ezüstből való tányéron pedig egy frissen sült 
fehér czipót prezentált a palatinusnénak.

Talpraesett beszédben elmondotta, hogy a 
bor saját Vácz-Hartyáni szőlőjének termése, a 
czipó pedig váczi czipó, a mi váljék a magas 
fejedelmi hölgy egészségére.

Alexandra Paulovna meg is ízlelte a szép 
foszlós czipót, az aranyos billikomot pedig 
ajkával érintve, Pest megye nemességére kö
szöntötte.»

A szép palatinusnéért rajongott a testvér 
főváros férfia, asszonya, ifja, vénje, szegény és 
gazdag, minden rangkülönbözet nélkül.

Mikor hintáját a tollbokrétás lovak végig 
vontatták a rossz, hepehupás budai kövezeten, 
egyszerre tele lett az utcza néppel. Nagyon 
lassú tempóban haladtak a széleshátú spanyol 
mének, hogy annál jobban bámulhasson és 
vivátozhasson a lelkes lakosság. Még a nemes 
Gyulay Regementnek legmarczonább medvebőr 
süveges gránátosa is örvendezett, ha vártán 
állva a nádori lak előtt, megpillantotta a liliom
szálhoz hasonló szép asszonyt.

Szegény fiatal palatinusné! Ha sejtette volna, 
hogy két év sem múlik el egészen odáig, hogy 
ezek a süveges, marczona alakok majd a ko
porsóját állják körül, s hogy a messze idegen 
föld ád majd örökös pihenőt hamvainak.

A palatínus erdőcske, a mai nádor-kert, mind
addig szolgált a főherczeg-asszony nyugvó
helyéül, míg az ürömi pompás mauzóleum el 
nem készült, a mely máig is őrzi Alexandra 
Paulovnának, az első palatinusnénak, a hamvait.

D' Artagnan.

A fagyos szentekről.

Ez idén a fagyos szentek oly meglepő pontossággal 
köszöntöttek be, mely alkalmas volt, hogy hagyo
mányos szomorú hírüket megerősítse. Május 12-én 
minden felől fagyot jelentettek, mely különösen 

a szőlőkben és a gyümölcsösökben tett nagy kárt; 
13-án ismét érkeztek jelentések, melyek sok gazda remé
nyeinek csalódásáról adtak hírt; 14-én az idő kissé eny
hült és a fagyveszély elmúlt. Elmúlt, mert május 25-e, 
a hírhedt Orbán, melyet még nagyobb rettegéssel vártak 
gazdáink, szép meleg időt hozott.

Ama régi, a nép hagyományaiban gyökerező hit — 
mely szerint Pongrácz, Szervácz, Bonifácz (május 12., 
13., 14.) és Orbán (máj. 25.) az úgynevezett fagyos 
szentek napjain a fejlődésnek induló, zsenge növényzet 
életét a tél valamelyik elmaradt kísérője dermesztő lehe
letével, megsemmisítéssel fenyegeti — ebben az esztendő
ben tehát oly beigazolásban részesült, mely e problémát 
a közérdeklődés tárgyává emelte ; a napi lapok hasáb
jain széltében szellőztették, sőt voltak, a kik a természet 
törvényszerűségét hangoztatták, melyben ezek után 
többé semmiképen kételkedni nem lehet.

Csakugyan való-e a fagyos szentekhez fűzött néphit, 
s ha az, hol találjuk magyarázatához a kulcsot? Ha 
nem való, hogyan keletkezett mégis és hogy tudott oly 
soká felszínen maradni ? Ezek azok a kérdések, melyek 
önként támadnak a gondolkodó megfigyelőben. Kisért
sünk meg azokra némi világosságot deríteni.

Alig van tárgy, melyről a meteorologusok oly sokat 
vitatkoztak volna, mint a májusi fagyokról, és ha a vita 
meddőnek nem is mondható, még sem vezetett oly 
tisztázott felfogáshoz, melynek helyességét a modern 
meteorológiában általánosan elismerték volna.

A természettudósok többnyire arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a mit évszázados tapasztalás után a nép 
megfigyelése közmondásba foglalt, az nem lehet komoly 
alap nélkül való dolog — s abból kiindulva, az utóbbi 
50 év alatt egész sereg oly elméletet teremtettek, me
lyek kisebb-nagyobb szerencsével igyekeztek ezen fel
tűnő természeti jelenségnek magyarázatául szolgálni.

A néphitet fitymálni csakugyan nem méltányos, ki
vált az életigazságok dolgában nem, de az időjárás te
kintetében magunkat annak vakon nem engedhetjük 
át. Itt van pl. Medárd az esőhozó szent (jún. 8.). Kép
zelhető-e, hogy 40 nap időjárásának a sorsa egyetlen 
egy nap jelleme után igazodnak? Vagy, hogy egy nyo
mosabb példával előhozakodjunk, a hold befolyása az 
időjárásra olyannyira ősrégi, még a művelt körökben is 
elterjedt nézet, melyet egyhamar megingatni nem sike
rül. Az exakt számítás a hold befolyását a mi légkö
rünkre elenyészően csekélynek, a barométerrel alig mér- 
hetőnek tünteti fel, az időjárási statisztika sem igazolja 
azt — és még is, hány embernek komoly az a meg-, 
győződése, hogy az idő a hold fázisai szerint változik. 
De most legalább már tudományosan be van bizonyítva, 
hogy a hold nem avatkozik a földünk időjárásába és 
hogy a róla reánk maradt hagyomány nem egyéb, mint 
babonafelfogás.



Hát ha a fagyos szentekkel is így állnánk ? Vegyük 
csak fontolóra, még mielőtt biztos adatokra hivatkoznánk, 
mit is jelentenének a fagyos szentek tudományos szem
pontból. Kétségtelenül azt, hogy van egy bizonyos ismeret
len ok, mely évről-évre periodikusan ismétlődik és mely
nek az volna a hatása, hogy nálunk május havának egy 
bizonyos fix napján a hőmérő feltűnően leszáll. Ne is 
kutassuk egyelőre az okot, sem azt, vájjon a szóban 
levő periodikusan visszatérő lehűlés tényleg megfigye
lésekkel igazolható-e, csak gondoljuk meg azt: annyira 
szabályos-e a mi időjárásunk, hogy annak bármily for
dulata ilyetén határozott terminusokhoz ragaszkodnék ? 
Koránt sem. Éghajlatunk sokkal szabálytalanabb, hogy 
sem ily törvényszerűség valószínűnek látszanék. Egészen 
más a trópusok éghajlata. Ott meg tudjuk mondani, a 
nap melyik órájában kezd a barométer sülyedni, vagy 
egyes vidékeken, mikor tör ki a délutáni zivatar, vagy 
Indiában hozzávetőleg, mikor lesz a szárazföldi monszun 
szélből tengeri monszun s. i. t., de nálunk ilynemű 
szabályosságok kizártaknak tekinthetők. Tudjuk ugyan, 
hogy nálunk a január átlag a leghidegebb, a július a 
legmelegebb hónap, de az a mód, a hogy a hőmérsék
let a nyártól a télig sülyed és a téltől a nyárig emel
kedik, minden évben más és más. Nem is említve, hogy 
a hőmérséklet mértéke nagyon változó, mert hiszen néha 
a nyár meleg, néha hűvös, a tél lehet zord, lehet enyhe, 
hanem a hőmérséklet évi menete is az egyes években 
fölötte különböző. Ez évben például a február hidegebb 
volt a januárnál, voltak aztán oly évek, melyekben az 
április melegebb a májusnál, a november hidegebb a 
deczembernél stb .; ily nagymérvű szabálytalanságok 
tapasztalása után ne higyjük vakon, hogy a hőmérsék
leti csökkenések egyes kiváló napoknak a sajátossága.

Az a körülmény, hogy a fagyos szentek Közép- 
Európában, nevezetesen Francziaországban (les trois 
saints de glace) és Németországban (Gestrenge Herren, 
Eismänner, Weinverderber) is ismeretesek, nem bizonyítja 
is egyszersmind a róluk szóló hit valóságát, mert nem 
lehetetlen, sőt valószínű, hogy a fagyos szentek mondája 
egyik országból a másikba vándorolt, és hozzánk is a 
külföldről jött. Egyébiránt a májusi fagy csakis az emlí
tett országokban bír jelentőséggel, a hol ez időtájt a 
vegetácziót már a fejlődés oly stádiumában találja, hogy 
kárt tehet benne. Északibb országokban részben még 
nem árt, részben nincs minek ártania, délibb tájakon 
pedig májusban nincs többé fagy — innét van, hogy a 
fagyos szentek hírhedtsége Közép-Európára szorítkozik. 
Hasonlóan megérthetjük, hogy miért tulajdonítanak épen 
a májusi fagynak oly nagy fontosságot. Áprilisban ugyanis 
a fagynak nincsen az a pusztító hatása, mert a növény
zet még nincsen azon a fejlődési fokon, a melyen a 
fagy árthat, júniusban pedig Közép-Európában már 
rendszerint nem kell fagytól tartani, mert a levegő fel- 
melegedése már annyira előrehaladt, hogy lehűlés esetén 
többé a fagypont alá nem szokott a hőmérséklet le- 
szállani.

Mindezekből tehát az következik, hogy Közép-Európá
ban fagykár tekintetében épen a május a legkritikusabb 
hónap. Az időjárási krónikákban találunk is számos esetet 
feljegyezve, melyek ezen elemi csapás előfordultát május 
hóban tanúsítják. Az igazság kedvéért azonban ki kell 
emelnünk, hogy a krónikák fagyot nem csak a fagyos 
szentek napjain, hanem más napokon is emlegetnek. S 
hogy a szóban forgó szenteket abban a megtiszteltetés
ben részesítették, hogy őket kiváló fagyokozó képesség
gel ruházták fel, azt alighanem annak a véletlennek tud
hatjuk be, hogy valamikor néhány évben egymásután

ép azokon a napokon keletkezett a nagy hideg, mely a 
gazdákat érzékenyen sújtotta. S ezen napok gyászos 
emléke nemzedékről-nemzedékre száliván, megörökítette 
a fagyos szentek hírnevét.

Nem a májusi fagyok létezését akarom elvitatni, 
mert májusban voltak és lesznek fagyok (bár nem min
den májusban, mert vannak és pedig örvendetesképen 
elég nagy számmal olyanok is, a melyekben a fagynak 
semmi nyoma sincsen), csak azt akarom állítani, hogy 
a fagyok és az úgynevezett fagyos szentek között nincs 
afféle szerződéses viszony, mintha az előbbiek beköszön
tése az utóbbiak pontos dátumával kapcsolatos lenne. 
Elvégre a gazdákon azzal segítve nincsen, ha a fagyos 
szentek tekintélyét lerontjuk, őket egyaránt éri a baj, 
akár melyik napon is következik be a fagy, de a probléma 
tudományos tárgyalásánál az igazság kiderítése a fő.

Hazánkban egynéhány helyen közel 50 év óta folynak 
megbízható hőmérsékleti feljegyzések. Egy félszázad min
denesetre elég tekintélyes időtartam arra, hogy abból 
kitűnjék, vájjon nyilvánul-e a fagyos szentek idején a várt 
pregnáns hőcsökkenés. Azt találjuk, hogy Magyarorszá
gon az ötvenes és hatvanas évek első felében, továbbá 
a kilenczvenes évek első felében május 11 —15-én jóval 
melegebb voit, mint 6—10-én, vagy a mint mondani 
szokás, a hőmérséklet a második pentádról a harmadik 
pentádra emelkedett; ezen körülmény tehát ellene mond 
a fagyos szentek existenciájának. A hetvenes és nyolcz- 
vanas években ellenben a harmadik pentád a második 
pentádhoz képest stagnál, illetve kevéssel hűvösebb. Ez 
tehát valamelyes tanúskodás lehetne a fagyos szentek 
mellett. Annyit azonban már most is konstatálhatunk, 
hogy rendesen visszatérő jelenségéről szó sem lehet, 
mivel a fagyos szentek napjai túlnyomóan melegebbek 
voltak az őket megelőző napoknál. Sőt a meteorologiai 
feljegyzések alapján állíthatjuk, a hőcsökkenés nálunk 
inkább a fagyos szentek után szokott beállani.

Ha a hőmérséklet viselkedését vizsgáljuk, látjuk, hogy 
évi menetében van anomália elég és sokkal jelentéke
nyebb is, mint májusban és mégsem keresnek azckhoz 
külön elméletet. Hegy feltűnést csakis a májusi anomá
liák okoznak, annak okát tisztán abban kell keresni, hogy 
májusban a lehűlés még a fagypont alá is mehet. Már 
a júniusi anomáliák, jóllehet a thermometer fokaiban ki
fejezve, nagyobb lehűlést tanúsítanak, elkerülik a nagy 
közönség figyelmét, mivel nem tesznek oly szemmel- 
látható kárt a növényvilágban.

Nem lehet a tudomány embereit azzal vádolni, hogy 
a nép mondását semmibe sem vették, hiszen az utóbbi 
évtizedekben egész külön irodalom keletkezett a májusi 
fagyokról. Talán ép ellenkezőleg, a kellőnél többet is 
foglalkoztak velők, mielőtt létezésöket egyáltalán biztosan 
megállapították volna. így lett, hogy néhány merész 
elméletet állítottak fel, mely a valószínűség látszatával 
sem bír. Hogy a Nap előtt elvonuló meteorrajok okoz
nák a májusi fagyokat, vagy azon hőveszteség, mely az 
Atlanti-tengeren leúszó jéghegyek megolvasztására for- 
díttatik; ezek oly nézetek, melyeket komolyan venni nem 
lehet. A 80-as években új irányba terelték a problémát 
Bezold, Assman, van Bebber, Koppén, jónevű meteoro- 
logusok, midőn a légnyomás földrajzi eloszlását vonták 
be a tényállásba és a Közép-Európába beáramló hideg 
északi szelek keletkezésére alapították a kérdés meg
oldását.

Kétségenkíviil v. Bezold vizsgálata a legbehatóbb és 
legelmésebb, melyet azért is tartunk említésreméltónak, 
mert a fagyok keletkezésénél hazánknak is juttat sze
repet. Ő ugyanis azt találta, hogy május 3. pentádjában
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az Alföldön nagy pozitiv hőmérsékleti anomália van 
(azaz a melegség nagyobb a kelleténél, ellentétben a 
magyar közmondással) és kicsiny a légnyomás s a miatt 
kapja Nyngat-Enrópa a hideg szeleket. Bezoldot akkori
ban az 50-es és 60-as évek hőmérsékleti adatai csábí
tották erre a föltevésre, melyet azonban a következő két 
évtized már megczáfol.

Konkrét adatok alapján nyugodtan csatlakozhatunk 
Billwiller svájczi meteorologus nézetéhez, a ki a fagyok 
szabályos visszatérését határozottan kétségbevonta. Nem 
a fagyokat tagadjuk, hanem a fagyos szenteket; a fagyok 
pontos periodikus beköszöntését. A mezőgazdák azért 
a májusi fagyoknak, káros voltuknál fogva, nagyobb fon
tosságot fognak tulajdonítani, de meteorologia szem
pontból nincs semmi szükség arra, hogy a májusi le
hűléseknek — más szabálytalanságokkal szemben 
kiválóbb helyet biztosítsunk.

A fagyos szentek kiküszöbölésével azonban nem sike
rül a májusi fagyokat is egyúttal levenni a napirendről, 
s így elméleti fejtegetéseinknél ' sokkal nagyobb bord
erével bír a gyakorlati irányú kérdés : hogyan védekez
hetünk a fagy ellen, miképen óvhatjuk kultúrnövényeinket 
a fagyokozta kártól ? A fagy ellen védekezni korántsem 
oly kalandos vállalkozás, mint a hogy talán sokan hiszik. 
Hiszen kölönböző népeknél már régen szokásban van, 
hogy derült, csendes éjjeleken, a midőn fagytól tarta
nak, mesterséges felhőket idéznek elő erős füstöléssel, 
hogy a talaj erős lehűlését csökkentsék. Sokkal kalan
dosabbnak hangzott néhány év előtt az «esőcsinálás», 
a mely különben is kudarczczal végződött (Texasban). 
Még a jég elleni védekezés is problematikus dolog, mert 
voltaképen a jégképződésről még semmi fogalmunk nin
csen ; nem is alkothatunk magunknak arról befejezett 
véleményt sem és be kell várnunk a kísérletek eredmé
nyeit. Egész máskép állunk a fagygyal, mely utóbbi 
jelenség közelebb esik hozzánk, keletkezése feltételeit 
jobban ismerjük, következéskép a védekezés lehetőségét 
már előre is meg tudjuk ítélni.

A tapasztalás már régen igazolta, hogy az éjjeli fagy 
leginkább derült időben szokott bekövetkezni, midőn a 
levegő csendes és száraz.

Ha az eget felhő borítja, az mint védő burok szere
pel, mely a talaj szertelen lehűlését mérsékli, míg a 
derült ég a hő kisugárzását fokozza és a talaj hővesz
tését elősegíti. A legtökéletesebb védelmet a kisugárzás 
ellen az üvegernyő adja, mely azonban már költséges 
voltánál fogva a közhasználatba nem mehet át. Dél- 
Kaliforniában a narancsültetvények védelmére sikerrel 
alkalmaztak muszelin-hálókat, hasonlóképen Franczia- és 
Olaszországban is a szőlő megvédésére. Legelterjedtebb 
a füstfelhőkkel való védekezés, különösen Amerikában, 
a hol ezen módszerrel különböző variácziókban nagyon 
tökéletesítették. (Részletesen leírta Trabert a Meteorolog. 
Zeitsch. 1899. decz. füzetében.) Nedves szalmát, trágyát, 
kőolajt, kátrányt s egyéb oly anyagot égetnek el, 
a melyek lehetőleg sűrű füstöt idéznek elő. Újabban 
mindenféle tolószerkezetekkel, kocsikon vagy száno
kon a füstölő anyagot egyik helyről a másikra viszik, 
hogy a védelmet a szükséghez képest azonnal a fe
nyegetett pontokra ki lehessen terjeszteni. Hammon 
behatóan foglalkozott a védekezés eredményeivel és 
azt találta, hogy a siker nem csupán magától a füsttől 
függ, hanem attól is, hogy a levegőbe egyszersmind 
több nedvességet vigyünk, azaz páratartalmát szaporít
suk. Tehát nedves angyagot ajánl a tüzelésre, mely sok 
vízgőzt fejleszt.

A vízpárák hatását több fizikai ok támogatja. Ha

száraz füstölő anyagot használnak, akkor a levegő a 
fűztől hirielenül felmelegszik és keletkezik egy felszáló 
áramlat, mely a füstöt a magasba viszi, míg lent az 
alsó rétegek helyére a környezet hideg levegője oldalt 
beáramlik. Ellenben nedves füstölő anyag használatá
nál a melegség jó része a víz elpárolgására fordíttatik, 
a felmelegedés lassúbb tempóban halad és a füst meg
marad közel a földhez. Egy másik előnye a párafejlesz
tésnek, hogy az által a levegő hőátbocsátó képessége 
kisebb.edik. De legfontosabb az a körülmény, hogy a 
pára, a mint hűvösebb levegőben lecsapódik, a mi által 
azon melegmennyiség felszabadul, mely előbb a víz el- 
párologtatására elhasználtatott; a föld fölött lebegő köd- 
hólyagocskák a felszabadult meleget közük a levegő 
alsó rétegeivel, melyeknek lehűlését úgy sikeresen fékez
hetjük.

A mit az ókori népek csak ámulattal és félelemmel, 
sőt rettegéssel néztek: a természeti erőknek az idő
járásban nyilvánuló hatalmát, azt a jelenkor embere a 
maga czéljaira igyekszik felhasználni, vagy sújtó csapá
sát magától elhárítani. Belenyúl merész kézzel a termé
szet csodás folyamataiba, hogy káros hatását ártalmat
lanná tegye. A romboló villám útjába akadályt tesz, 
mely rettenetes erejét megszelídíti. Azon erőlködik, 
hogy a felhők párájából az esőt kicsalja, mely elszáradt 
vetéseit megtermékenyítse; hogy a jégeső képződését 
megakadályozzuk, a mely fáradságának gyümölcsét pusz
títással fenyegeti s hogy megóvja gonddal ápolt növé
nyeit a fagy dermesztő leheletétől. Az emberiség vágyai 
határtalanok, de sikerének határt szab véges tudása és
véges ereje. n 7  . ,& J Róna Zsigmona.

Művészeti krónika.
Gyászfátyollal körülfonva állította ki a Nemzeti Sza

lon Munkácsynak három eredeti képét az imént meg
nyílt tavaszi tárlatán. Míg a Műcsarnokban virágok és 
babérkoszorúk erdejében fölállították a legszomorúbb 
ravatalt, a Szalon azalatt megnyílt s nyomban be is 
mutatta a nagy mesternek e néhány ereklyéjét. Kettejük 
ösmeretlen volt ezideig. Egy bizonyos Sonnenschein 
folttisztítónak és élete párjának arczképei az 1865 körüli 
időkből, a mikor még a fiatal Munkácsy elég keservesen 
tengette életét a folttisztító hónapos szobájában. A két arcz- 
kép csak mint ereklye érdekes, valami különösebb művészi 
tehetségnek nyomát nem igen árulja el. Konvenczio- 
nális, kissé elnagyolt arczképek, de mily értékesek mégis 
most, hogy a nagy mestert örökre eltemettük. Azt hisz- 
szük, hogy ezek az ereklyék teszik a Szalon tavaszi tár
latát érdekessé. A többi kép bizony nagyobbára közön
séges munka, s meg lehetünk elégedve, ha a sok ide
gyülekezett festő és festőnő közt tíz igaz találtatik.

A helyett, hogy itt részlelesen ösmertetnők mind ezt 
a sok képet, sokkal hasznosabbat vélünk cselekedni, 'ia 
egy kissé elgondolkozunk a tíz igaznak eme problémá
ján. Nézetünk szerint ez a probléma a mi művészeti 
viszonyainknak egyik elhanyagolt bibije. Azt halljuk 
ugyanis jó idő óta, hogy nagyon sok a festő és nagyon 
sok a kép. És felpanaszolják, hogy ilyen körülmények 
közt nagyon kevés vásárlója akad a képeknek. Pedig úgy 
áll a dolog, hogy nagyon kevés az igazi festő és nagyon 
kevés az igazi kép. Már most mi lehet ennek az oka ?

Körülbelül az, hogy egy kissé könnyelműen oszto
gatják nálunk a művész titulust és hogy a biráló-bizott- 
ságok tűlságosan elősegítik azt, hogy a dilettantizmus
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helyet kapjon a művészet számára föntartott kiváltsá
gos termekben. Maguk a művészek járulnak hozzá, hogy 
festő-proletariátus keletkezzék. X. úr például békés magán
hivatalnok, rendszerető, pontos ember, a ki üres idejét 
nem a kávéházban tölti, hanem megpróbálkozik egy kicsit 
az ecsettel, a lombfürészszel, a bélyeggyűjtéssel, a képes 
levelezőlapok rendezgetésével. Ezeket a kedves'magán
passziókat bátran kitöltheti otthon, sem lombfürész- 
munkáival, sem levelező-lapjaival nem háborgatja az 
emberiséget. Barátai unszolására azonban elhatározza, 
hogy festményeivel kiáll a nyilvánosság elé. Tegyük fel, 
hogy valamely jury elég könnyelmű ezt a dilettáns- 
munkát elfogadni. Nos X. úrral akkor már nem lehet 
bírni, művésznek képzeli magát, fényes jövőt fest maga 
elé s egészen művészábrándjainak kezd élni. Tisztessé-

ségét. A jószivű jury ezeket is elfogadja a kiállításra s 
ezzel ki van mondva, az ifjú óriás sorsa. Bármint uta
sítsa is őt rendre a komoly kritika: nincs annyi lóereje 
a világnak, a melvlyel a komoly ifjút más pályára lehetne 
áthelyezni.

Két esztendő óta kísérjük figyelemmel ennek a két 
kategóriának rohamos gyarapodását. Megvolt azelőtt 
is, de akkora mértékben, mint most, soha. Csak el kell 
gondolni, mit jelent az, ha két év alatt a már meglevő 
művész-kontingenshez hatvan-nyolczvan új név szegődik. 
Ha nyugati mértékkel mérnök őket, bátran kimondhat- 
nók, hogy bizony nem tíz, de egy igaz is alig találtatik 
köztük. Pedig nekünk nem sok közepes vagy azon aluli 
festőre van szükségünk, hanem csak néhány művészre, 
de azok aztán igaz művészek legyenek. Ha valahol, úgy

Munkácsy szobája Endenichben.

ges, derék pályájáról lassan letérül s mielőtt még észre
venné, benn van a művész-proletariátusban.

Ott találkozik e rend másik szánalmas osztályával, 
a csodagyerekek és félreismert ifjú geniek kategóriájával. 
Mekkora könnyelműséggel küldik a szülők a gyermekei
ket erre a pályára, mihelyt csak némi jelét is adják a 
rajzolásra való hajlandóságnak! A család büszkén muto
gatja a sokat Ígérő szarkalábakat a vendégeknek, a kik 
egy czigaretta füstje mellett megállapítják: — Lám még 
Munkácsy lehet belőle ! Holott a dolog úgy áll, hogy 
az ifjú genieben bizony csak a sok gyermekben nagyon 
kifejlett utánzási ösztön dolgozik. Vesznek neki drága 
és rossz mintákat, rajztanítót, sőt elküldik valamely festő
iskolába. Ott persze a komoly munkánál kisül, hogy kevés 
a tehetsége, de az ifjú genie segít magán : modern» 
művész lesz (így mondják a családi körben), azaz lehe
tőleg meglepő homálylyal iparkodik borítani sületlen-

itt sokat tehet a jury. Intelligens, lelkiismeretes, jövőbe 
tekintő munkával fáradság nélkül hozzájárulhat művészi 
jövőnk útjainak megépítéséhez. E tekintetben körülbelül 
valamennyi jurynk több-kevesebb kifogás alá esik. Hogy 
ezt a reflexiónkat ép a Nemzeti Szalon kiállításához 
fűzzük, annak oka az, hogy éppen az a kiállítás teszi 
időszerűvé a panasz hangoztatását. A Szalon nagyon 
szép programmot tűzött maga elé, támogatják is azt 
igen sok oldalról. De mindezek a czélok elérhetetlenek 
lesznek, ha az egyesület nem törekszik tiszta művészi 
színvonalra. Mint a hogy Hazafi Veray Jánosnak és 
Tatár Péternek portálása nem lehet irodalmi czél, úgy 
nem lehet művészi czél a dilettáns munkák kiállítása 
sem. Ez még azzal a veszedelemmel is jár, hogy a közön
ség hozzászokik a kontár munkákhoz, tájékozatlanságá
ban készpénznek veszi az azokban felhalmozott hóbortot 
és tudatlanságot, sőt meg is vesz' és mindennapi aesthe-
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tikai tanácsadójává fogadja. Ezekkel nem nevelünk mű
ízlést, hanem igenis neveljük a közönséget a Szalon 
tárlatán látható más egyébbel, például Katona szép 
műveivel. Jobb volna kisebb tárlatot rendezni, csak jó 
művekből, ama tíz igaz munkáiból, semmint utat nyitni 
a kontároknak. Akkor igazán hivatása magaslatára jut 
a Szalon. És ugyanezt a programmot kellene követnie 
valamennyi művészeti egyesületünknek, a mely kiállítá
sokat rendez. Ezek között, őszintén szólva, csak egyet 
ösmerünk, a mely tiszta vizet önt a közönség poharába, s 
ez az egy az iparművészeti társulat. Szerény eszközök
kel dolgozik ez is, de csak művészetet enged a közön
ség elé. Lám, mekkora hatást gyakorolt már is ezzel a 
szűztiszta czéltudatosságával. Épp akkora hatással vol
nának többi művészeti egyesületeink is a közönségre, 
ha termeikbe csak igaz tehetségeket bocsátanának be.

Tudjuk, hogy művészegyesületeink, még a legnagyobbak 
is, a kezdet nehézségeivel küzdenek. Munkájuk nehéz, 
sőt nem is a legnépszerűbb. De lám, a magyar tudo
mányos és irodalmi világnak még keservesebb küzdel
meket kell folytatnia érvényesüléséért, mint a művész
világnak. Küzdelem nélkül nem lehet újításba fogni. 
De a siker legelső feltétele mindig a komoly czélra 
komoly eszközökkel törekedés. Ha művészetről van szó, 
az alatt csak tiszta művészetet kell érteni és csak ezt 
szabad propagálni, Mert különben kiállításaink lassan- 
kint visszasülyednek arra a színvonalra, a melyen akkor 
állottak, a midőn a Diana-fürdő szobáiban rendeztek 
tárlatot — művészeti kuriózumokból. Lykn Károly.

Munkácsy szobája Endeníchben.
Szép vonása a magyarnak, hogy elhunyt nagyjai iránt 

a rajongásig vitt kegyelettel viseltetik Milyen mély gyász 
vette körül a Munkácsy ravatalát! Mily igaz megillető- 
déssel kisérte a koporsót az ország minden fia. — a ki 
tehette: valóságban, — a ki nem lehetett ott: gondo
latban. S azóta is, hogy eltemettük őt, a kegyeletes 
visszaemlékezés nem fogy ki soha a tárgyból, felemle
getve még apróságokat is, előhozakodva ezzel vagy 
azzal, — a mi a nagy mesterre vonatkozik.

Itt most bemutatjuk képét annak a szobának, mely
ben Munkácsy életének utolsó, szomorú korszakát élte le.

Az endenichi gyógyintézet eme földszinti sarokszobá
jában lakott Munkácsy három esztendeig, — Endenichbe 
kerülésétől halála napjáig. Jó időben ki-kijárt a kertbe, 
s ott üldögélt, — egyébként pedig ez az egyszerű kis 
szoba volt egész világa neki, a ki képzelő erejével egy 
új világot alkotott az emberiségnek!

Fekvő beteg nem volt Munkácsy; az ágy, ott a fal 
mellett, — melynek magyaros díszítésű takarója a hazá
ból kikerült, gyöngéd rokoni ajándék volt, — csak éjjeli 
pihenőül szolgált neki. De lelkének éjszaka volt a nap
pal is, homályos a napsugár legfényesebb ragyogása.

Az ablak melletti karosszék, letakarva mint beteg
szobában szokás — egy nagy kendővel, — volt rendes 
üldögélő helye. Ott ült, órák hosszat, csöndesen, szót
lanul, maga elé bámulva . . .  De az étkezés idejére ren
desen feleszmélt, s mint ápoló környezete mondja, leg
többször magyar szóval követelte — mert étvágya jó 
volt az ebédet. Dísz alig volt a szobában. A falon 
egy-két kép, az ő festményeinek egy-egy metszete: az 
ágy fölött a Pilátus elé hurczolt Krisztus, — a pamlag 
fölött pedig a két család kedves rajza : a gyerekek, meg 
a kutyuskák idyllje. E két metszetet endenichi doktorá
nak hagyta a szegény beteg, s a Krisztus képre halála

előtt néhány hónappal sajátkezűleg írta rá a maga nevét. 
De a kéz, mely oly bámulatra méltó biztossággal vezette 
egykor az ecsetet, — most reszketett és kimerült a 
néhány betű írásában, hogy rövid időn élettelenül hull
jon le a halottas ágyra!

Emléktáblával jelöltük meg a munkácsi házat, a hol 
kigyult az a csillag, melynek oly fényes pályája lett 
művészetünk egén. Tekintsünk kegyelettel az endenichi 
szomorú szobára is, melyben annak a megtört fényű 
csillagnak utolsó, pislogó sugara is kilobbant . . .

K R Ó N IK A .
A Pollák-Virág-féle gyorstáviró, mint ismeretes, nagy 

sikert aratott Amerikában is s csak rövid idő kérdése a 
gyakorlatban való elterjedése; mert bárminő administrativ 
s kisebb gyakorlati nehézségek állanak is útjában, az 
kétségtelen, hogy a távirás sebességének fokozása mindig 
nagy jelentőségű. Szinte bizonyos, hogy a forgalom 
emelkedése rövid időn ennek a rendszernek a beveze
tését fogja szükségessé tenni a főbb vonalokon, még 
Európában is. De ugyané feltalálók még egy nagy jelen
tőségű változtatáson is dolgoznak most, a melyről egye
lőre csak rövid ismertetést adhatunk. Arról van szó, hogy 
ugyancsak kilyuggatott papiros alkalmazásával de 
két telefon jeleinek kombinálásával a táviratot mindjárt 
leírva fotografálják le. A két telefon mozgása leirja a 
betűket. Alkalmunk volt meggyőződni, hogy ez nagy 
tökéletességgel történik s pedig óránkint 60—70 ezer 
szó sebességgel. Ez óriási haladás a távirás terén s 
örömmel adunk róla hírt, mint a magyar fej teremtő
erejének bizonyságáról!

Telegraphon vagy Telephonograph a neve annak 
az uj találmánynak, melyet Poulsen dán mérnök nemrég 
mutatott be a berlini távbeszélő vezetőinek s pedig a 
szaklapok közlése szerint jó eredménynyel. Czélja a 
telefon hangját fonográf módjára megörökíteni, hogy az 
bár mikor megismételhető legyen. Innen a neve is. Azon 
a jelenségen alapul, hogy ha aczél vagy vaslemez fölött 
mágnessel írunk, az írás helyén a lemez mágnes lesz s 
ráhintett vasporral előhívható hosszabb idő múlva is. 
A hol a mágnes erősebben hatott ott a lemez is erő
sebb mágnes lesz.

A telegraphon egyik mintáján 25 cm. hosszú és 14 
cm. átmérőjű fahengerre csavart aczéldrót van, mely 
egy kis elektromágnes két sarka alatt vonul el a henger 
forgatása közben. A kis elektromágnes, mely ugyanolyan 
mint a minő a telefonban a vaslemez mögött van, be 
van kapcsolva a mikrophon vagyis a távbeszélő veze
tékbe. A mikrophon árama a beszéd szerint változik s 
így erősebb vagy gyengébb mágnesezést hoz létre a 
mozgó aczéldróton, a mi megfelel a fonográf viaszhen
gerén keletkező jeleknek. Ha most az így jelekkel ellá
tott drótot a kis mágnes alatt elölről kezdve végig for
gatjuk, a mágnes tekercseiben áramlökések (indukczió 
útján) keletkeznek s a bekapcsolt telefon visszaadja a 
beszédet, épen úgy, mint a fonográfnál a jelekbe ütköző 
csúcs rezgése.

Meglepő, hogy a gyenge mágnesi jelek elegendők 
arra, hogy még 1200-szori ismétlésnél is egészen jól 
hallható a beszéd. Ebben az alakjában a telegraphon 
csak egy percznyi beszélgetési eljegyzésére elegendő, azért 
több módosított formát is készítenek, a melyek 15 percznyi 
beszéd rögzítésére is alkalmasak. Ezeknél a felvevő
drótot a Morse-gép papiroszalagjához hasonlóan elhelye
zett s mozgatott aczélszalag helyettesíti s ez őrzi meg 
csodás módon a láthatatlan phonogramot.

Ugyanaz a szallag, ha már nincs szükség a rajta levő 
Írásra, más beszéd felvételére is használható, mert a 
jeleket könnyű megsemmisíteni. Csak egy elem áramát 
kell bevezetni a kis elektromágnesbe s alatta végig 
húzni a szalagot, ekkor mindenütt egyformán mágnesi 
lesz s a jelek eltűnnek!

A május 28-iki napfogyatkozás megfigyelőinek ez 
idén kedvezett a szerencse. Nemcsak nálunk s Közép- 
Európa legnagyobb részében lehetett jól észlelni, de a 
mi fő, a teljes fogyatkozás övében is, a hol tudományos 
jelentőségű megfigyeléseket tettek, mert szépen lehetett 
látni a coronát, protuberancziákatsaNap körüli bolygókat.
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A csillagos ég.

ZENITH

KELET DÉL NYŰGÖT

Az égbolt déli fele Budapesten 1900. június 15-én este 9 órakor.

ZENITH

NYŰGÖT ÉSZAK KELET

Az égbolt északi fele Budapesten 1900. június 15-én este 9 órakor.



2 4

W EISZBERGER  
MIHÁLY ^
„H ungária“ kerékpárkészifö és javítóműhely
* BUDAPEST*
Vl„ Izabella-utcza 61„ A ndrássy-úf sarok,

4  4  4

Kerésgpárkészítő- és javító- 
műhely -— a- legjobb angol 
anyagból elkészített kerék
párokat 2 évi jótállás mellett 
szállítok. Kerékpár- és varró
gépjavítások szakszerűen, 
gyorsan és pon tosan  esz
közöltetnek. —......... .............

4  4  4

Kerékpárberaktározás 
téli idényre 4 korona.

M B ruchsteinen  Iá m
czímtábl agyár,

BUDA PEST,
VE, Potlniaiiiczky uteza 45 .

Q  Q  Q

Tiiköriivetj-, fa-, 
bádog- és vászon- 
táblák z z  z z z
legszebb és legolcsóbb
kivitelben készíttetnek.  ̂ ö

Rajzokkal  és mintákkal díj
talanul szolgálok.
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Szabadalmi szám 16794.

BECK KÁROLY
újonnan feltalált és szabadalmazott

-y felső ablak-szelló'zletői.
Alkalmazhatók szögletes és félkörű abla
kokra. Egészség szempontjából igen ajánl
hatók. mert a legnagyobb helyiséget is lég- 
huzam nélkül szellőztetik. Bárkitől könnyen 
felhelyezhetek. Kiköltözés alkalmával anél
kül, hogy a fa vagy fal rongálódnék, köny- 

nven levehetők.

Kávéházak, vendéglők, iskolák
és m a g á n l a k á s o k r a  nélkülözhetetlen!

Á r a  7  k o r .  6 0  f i  1 L é r t ő l  
1 3  k o r o n á i g .

Képviselve: EB LE L A J O S  által, 
VI.. Révay-utcza 24.

Vidéki megrendelések gyorsan teljessíitetnek.
Tisztelettel

B eck  Károly,  lakatos-mester,
~  Budapest. VIII., József-u tcza  2 8 . =
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G E l í B E R  R E Z S Ő
kárpitos és díszítő,

—---------- BUDAPEST, Z = Z =
VI., Gyár-utcza 11., Andrássy-út sarok. 

Készít mindennemű

kárpitos- és 4- 4  4  
díszítési munkákat

a leaízlésesebb és

legdíszesebb 
kivitelben :

legjutányosabb áron.

Elvállal teljes lakásberendezéseket
továbbá

függönyök és szőnyegek nyáron át 
— való megőrzését, =
Kerti díszletek és színpadfeláliításokmükedveiök részére.
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NEM HULL A HAJ, NINCS TÖBBÉ 
KOPASZ EMBER í Szenzácziót kelt a gyógyfű
kivonatom, melyet évek hosszú során át tanulmányoztam, 
hogy mikép lehessen meggátolni a megkopaszodást.cs=o

E X 1 K Á T 0 R
Kapható mindenütt. 
Egy üveg ára 2 40 kor.

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem szűnik a ha jhullás, 
korpaképződés és mindennemű fejbörbetegség. — 
Vidéki megrendeléseket utánvét mellett azonnal eszközöl 
Dobé Nándor, úri, női és színházi fodrász, Buda
pest, Nefelejts-utcza 27 . szám. cezjocx̂ omomgczdoczezjo

f ̂ 1 up jji up gji iiji m

GALDERONi és TÁRSA
BUDAPEST Váczi-utcia 30. és Kishid-utcza 8. sz.

színházi látcsöveket 
alumíniumból * * * * * * *

Női látcsöveket hosszú fogantyú
val, zománcz, teknősbékacsont v. 
gyöngyház külsővel. — Legújabb 
Zeiss-féle dupla távcsöveket (Race Glasses). 
Tábori, vadász és utazási távcsöveket a leg
újabb átalakítással, a tirage ripade, erős bőr
tokban. Elegáns szalon lorgnettcket hosszú 
nyéllel. Szemüvegek és orrcsiptetőket a leg
finomabb üvegekkel. Aneroid-légsúlymérőket, 
terem- és ablakhőmérőket, stereoskopokat, 
laterna magikákat. Fényképészeti készülékeket 
műkedvelők, turisták részére dús választékban.

Czim balm aínkat k itün te tték  
V  az ezredéves k iállításon.

í v í í

CZIMB ALMOK AT
öG-TT legjobbat, legolcsóbbat £>£>&©

c sa k
n á la m  l e h e t  v e n n i .

0I

p
Pedálos, fekete vagy 
barna, szalon, szép 
sx?' .erős hangút <g>.e
3 évi jótállással .
Bolti árhoz képest fél- 
árban 300 koronást 
150— 160 kor.-ért elad.
Alapos tanítást is ad 
havonta 16 koronáért.

JEGESI GÉZA
m űokleveles czimbalom - készítő és a vaskoronás 

czimbalom feltalá ló ja .

Árjegyzék kívánatra ingyen.

=  B U D A P E S T  =
VII., Nefelejts-utcza 4 3 .
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Felhívás előfizetésre*
Az «Uránia» egyelőre havonkint jelen meg. 

Július és aug. hónapokban azonban szünetel.
Az «Urániád-1 az «Uránia magyar tudomá

nyos egyesület» tagjai külön díj fizetése nélkül 
kapják; nem egyesületi tagoknak az «Uránia» 
előfizetési ára:

egész évre . . . .  8 korona,
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyv

kiadó-hivatalához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 4.) intézendők.

A z  « Uránia» szerkesztősége.

F E L H ÍV Á S
belépésre az Uránía-egyletbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába 
egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát 
fizet (ha ez összeget részletekben kívánja le
fizetni, a teljes befizetésig 5%-os évi kamatot 
is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki kötelezi 
magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvez
ményeket élvezi:

1. díj nélkül kapja az egylet összes kiadvá
nyait, köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;

2. az első előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház minden előadására joga van 
— a tagsági jegy előmutatása mellett — akár egy 
földszinti vagy erkély-széket, akár egy páholyt 
50%-os árkedvezmény mellett vásárolni;

3. szabadon látogathatja az egyesület és a 
színház által rendezendő kiállításokat.

Kérjük mindazokat, a kiknél taggyűjtő-ívek 
vannak, hogy azokat Cseike Győző, miniszteri 
számvevőségi aligazgató, egyesületi pénztáros 
czímére (Budapest, V., Hold-utcza 8.) folyó évi 
május hó elején visszajuttatni szíveskedjenek.

A z Uránia-egyesület elnöksége.

arcz-crémet hasz
náljon NAGYSÁD!

mely a világ legjobb creme.
Eltávolít az arczból minden tisztátalansá- 
got és a bőrt bársonyfinommá teszi. — 
Egy elegáns doboz creme ára i  korona. 
— Kapható a feltaláló: RÉVÉSZ ÖDÖN 
V. cs. és kir. gyógyszerésznél Budapesten, 
Csengery-utcza 26., továbbá a »HUNNIA« 
gyógyszertárban, Erzsébet-körút 56. szám.

Postai szétküldés naponta az egész vilá

«  K A G Y  m .  «
e e f  =  fényképészeti 
czikkek dús raktára

B U D A P E S T  = F =
VII., Károly-körut 3. (Huszár-féle ház)

jánlja dús raktárát a leghíre
sebb gyártmányú fényképező 
készülékekről. A legolcsóbb 
bevásárlási forrás kézi és 
utazási kamarákról, úgyszin

tén a fényképészethez szükséges összes mű
szerek és kellékek állandóan nagy válasz
tékban raktáron vannak. Kényelmes

^  laboratórium.
Szaktanítás ingyen. Képek kifogástalan kidol
gozását elvállalom.
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Árjegyzék ingyen és bérmentve

Háló, ebédlőszobák ó-német- és 
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íróasztalok, ingó-, függőlámpák, 
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tárgyak legolcsóbban s legjobb 
minőségben kaphatók
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N YE

E folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R
közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY egy évre 8 korona.

Néhány lap önismeretünk történetéből.
— É l e t t udományi  vázlat .  —

Apáthy István-íóI.

Tétova léptekkel, az emberi elme irányt keres 
a mindenségben. Láthatára egyik szélét 
elnevezte semminek, a másikat végtelen

nek. Megvetve a kicsinyt, elfordult amattól és 
megindult a nagyság felé. Ő maga a központ 
és, bárhova megy, végczélúl mindig önmagát 
találja. Azt mondta, a teremtés titkait kutatja, 
pedig csak önmagával törődött. Es mikor, a 
nagyot kerestében, sok ezer éves vándorlás 
után sem lelte meg saját lényének a kulcsát, 
fáradtan megállóit, majd visszafordult az úton a 
kicsiny felé. Csüggedt szemeit tágabbra nyitotta 
és, félig látva, félig sejtve, a mit keresett, meg
pillantotta.

Évszázak teltek el ismét, mire igazán hinni 
mert szemeinek, mire a látottnak nevet mert 
adni. Mivel még akkor sem látta jól, sejtnek, 
celláidnak nevezte e l: úgy vélte, olyan, csak
hogy számtalanszor kisebb, mint méhkasban a 
lépnek viaszból formált sejtjei. Néha valóban 
olyan, de gyakrabban más, és, ha nem is más, 
nem lényege, hogy olyan legyen. Már az is sok 
időbe telt, sok csalódásba, halomra dőlt elméletbe 
került, míg csak ezt is fölismerték, úgy a múlt 
század második felétől kezdve, — a múlt század
ban, mondom, mert én is már az újat élem. 
De mind többen és mind jobbjaink szenteltek 
egy-egy munkás életet annak, hogy a szer
vezetek méhkasában, a sejten belül kutassák 
az ember isteni alkatának műhelyét, sőt hal
hatatlannak csúfolt szelleme rúgóit is abban ke
ressék.

A köz embere ma is ott van még az önámí
tásnak a nagy felé vezető útján. Ötven év, vall
juk be, nem sokat változtatott rajta — kivált 
nálunk. A kik vezetni akarják, épen, hogy a 
maguk hagyományos eszközeivel vezetői, a 
hatalomnak birtokosai maradjanak, még el is 
vonják figyelmét a kicsinek végtelen birodal
mától, el az egész természettől. Példát adnak, 
hogyan kell mosolyogni azon, a ki évtizedeken 
át vizsgálja a semmit, legalább az ő fontos dol
gaikhoz képest semmit, a ki nem unja el váltig 
nézni ott, a hol nékik nincs is mit látni. Pedig 
mi sokszorozzuk meg az ő termésüket, mi hosz- 
szabbítjuk meg az életüket, mi hárítjuk el tőlük

a betegségeket. Mindez előttünk magától érte
tődik, ez már valahogy együtt jár az emberi 
haladással. Úgy van, de ezt a haladást nem 
örökölt vezetőiteknek, hanem nekünk köszön
hetitek, a kik a kicsi irányában haladunk a vég
telen felé!

Hogy ezen az úton haladhassunk, messze 
túl a múlt századok láthatárán, lelkünket az 
őszinteség és a leghízelgőbb előítélettel is min
dig szakítani kész erkölcsi bátorság, szemün
ket pedig az a készülék nyitotta meg, a melyet 
microscopiumnak neveznek és magyaréi parány- 
látónak mondhatnánk, ha ugyan szükséges 
volna az ilyesminek külön magyar nevet adni. 
Mikor majd átment ez az eszköz a nép kezébe 
is, ha ugyan lesz akkor még magyar nép, nyelv
törvényeink ennek az idegen hangzású nevét 
is át fogják formálni, mint annyi máshonnét 
vett szavunkat; de addig is, híven nyelvünk 
ősi hagyományaihoz, a latinos formájában mond
juk és írjuk, ne pedig csonkán, elnémetesítve. 
Ma még, bár mindenki hallott már a micros- 
copiumról, a maga valódi mivoltában arányos- 
lag kevesen ismerik.

Kevesen ismerik még azt a valamit, a mi leg
inkább van hivatva rá, hogy az emberi műve
lődés történetének szempontjából róla nevezzék 
el az imént lezárúlt századot! Nevezték mára 
XIX. századot a kőszén, a gőz, az elektromos
ság és sok minden más századának. De leg
helyesebb volna a microscopium századának 
nevezni; mert azt, a mivel az embert legmélyeb
ben érintő tudásunk a múltakéhoz képest leg
többet haladt, a mivel az emberi nem boldogú- 
lásához a legigazábban járúlhatunk, és a mit a 
jövendő század a tovább fejlesztésre leginkább 
méltó örökségül vesz át, azt, bármily kevéssé 
ment is még át a köztudatba, a microscopiumnak 
köszönhetjük. Nélküle mindaz a megismerés 
lehetetlen is lett volna, holott példáúl a kőszén, 
a gőz vagy az elektromosság által elértet más 
úton is megkaphatjuk vala. A jövő század ural
kodó tudománya, ha csak rendkívüli tényezők 
századokkal vissza nem vetik az emberi fejlő
dést, bizonyára az élettudomány, a legtágabb 
értelemben vett biológia lesz; az pedig, mint

1



2

egyedüli biztos alapon, csak a microscopium- 
mal tett fölfedezéseinken épülhet föl.

Mely körülmény biztosítja a microscopiumnak 
ezt a rendkívül nagy szerepet? Néhány szóval 
megmondható.

Elet a földön és valószínűleg más, az úgy
nevezett organicus vegyűletek létrejöttét meg
engedő bolygókon sem jelentkezik sehol más
kép, mint elemi élő lények alakjában. Indivi
duumokra nem tagolódott élő anyag nem létezik. 
Már többször véltek ugyan ilyet láthatni; ilyen 
volt például az a nyálkás tömeg, melyet a ten
ger fenekéről cabel-rakó angol hajók kotortak 
föl nagy mélységből 1857 óta több ízben, s 
a melyet 1868-ban Huxley, a nagy angol bio
lógus, jénai collegájának, Haeckel-wzV. tisztele
tére Bathybius- haeckelii-nek nevezett el. De 
mindannyiszor kiderült, hogy külső hasonlatos
ságok és az élettel semmi összefüggésben nem 
álló physikai és chemiai tünemények idézték 
elő az élet látszatát. Az elemi élő lények pedig, 
akár ilyenekül is, magukban, egyenként képez
nek állatokat vagy növényeket, akár mint össze
tettebb állati vagy növényi organismusok alkotói 
tűnnek elénk, oly kicsinyek, hogy többnyire 
csak igen erősen nagyítva, csak a microscopium 
által válnak reánk nézve láthatókká.

A microscopium mindjárt föltalálása után 
megajándékozott azzal a tudattal, hogy az élő 
lények birodalmában is, de sőt különösen ott, 
van a szabad szemmel láthatón túl még egy 
egész végtelen világ, a csillagokénál is válto
zatosabb, épen oly határtalan a parányi, mint 
az az óriási felé. Egyrészről a hollandus Leeu
wenhoek és mások számos olyan önálló életű 
állatot és növényt fedeztek föl, melyek csak 
microscopiummal, azaz nagyítva, vizsgálhatók 
behatóbban, vagy vehetők egyáltalában észre. 
Másrészről ugyancsak Leeuwenhoek és honfi
társa Swammerdam, az olasz Malpighi, az angol 
Hooke Róbert és Grew Nekem ids, hogy csak 
néhány úttörőt említsek, már a XVI1. században 
fölismerték, hogy a macroscopicus, azaz a ma
guk egészében szabad szemmel is jól látható, 
lények teste is kimeríthetetlen gazdagságát rejti 
a finomabb alkati viszonyoknak, a melyek csak 
a microscopium előtt táróinak föl. De nemcsak 
a tudományos kíváncsiság, még nem látottat 
láthatni és eddig ismeretlen dolgokat fedezhetni 
föl, bilincselte a microscopiumhoz a tudomá
nyos köröket, sőt nem egy műkedvelőt is.

Sokkal nagyobb jelentőséget, mint eleinte, 
nyertek a microscopiumos búvárlatok akkor, 
midőn, már a XVIII. század végétől kezdve, 
de különösen a múlt század első felében, las
sanként megérlelődött az a meggyőződés, hogy 
az élő lényeknek sem macroscopicus alkotása, 
sem embryum-állapotból való kifejlődése, sem 
pedig egyes részeiknek életművi szerepe nem 
érthető meg másként, mint ama microscopicus 
elemek beható ismeretének alapján, a melyeket 
a német Oken, Schleiden és Schwann óta álta
lánosan is sejteknek neveztek el.

Hármajuk közűi először Okén mondotta ki, 
az igaz, csak elméleti alapon, hogy a maguk
ban, önállóan élő microscopiumi állatkák és a 
magasabbrendű állatoknak microscopicus alkat

elemei között igen közeli analógia van. Már 
1833-ban azt írja, hogy a növényi és állati tes
tek alapját lágy hólyagocskák képezik, ott nyál
kásak, itt inkább kocsonyásak vagy tojásfehérje- 
szerűek. A legalsóbbrendű növények, mint a 
penészek, a melyeket a gabonán rozsdának ne
veznek, valamint a békanyál és azok a kocso
nyás, sötétzöld moszatok nem egyebek, mint 
olyan hólyagocskák, a melyek majd magányosan, 
majd többed magukkal összenőve élnek. A nö
vények sejtszövete tehát nem egyéb Okén 
szerint, mint ősnövények, egy-egy sejtből állók, 
halmaza. Az állati «sejtszövet» viszont nem 
egyéb, mint ősállatok, Infusoriumok, halmaza; 
és az állati test olyan, mint ha millió meg millió 
ázalékállatka nőtt volna benne össze egymással. 
A legegyszerűbb ázalékállatkák, Infusoriumok, 
pedig szintén megannyi kis buborék, kocsonyás 
vagy tojásfehérjéhez hasonló állományból, a 
növényi hólyagocskáktól csak annyiban külön
bözők, hogy szájuk van.

Valóságos észleleteknek, rendszeresen erre 
irányúit vizsgálatoknak alapjára Schleiden és 
Schwann fektették ezt a tant, az előbbi 1838-ban 
a növényekre, az utóbbi 1839-ben az állatokra 
nézve. Különösen Schwann építette föl részle
teiben azt az elméletet, a sejtelméletet, a mely, 
megtisztúlva számos eredeti tévedésétől, mái 
napig alapja minden valódi haladásnak az élet
ről való ismereteinkben. így lett a microscopicus 
alkatrészeknek és viszonyoknak tanúlmányo- 
zása az élettudományok velejévé, és a micros
copiummal való búvárkodás az élet megisme
résének fő forrásává.

De az élő lényeket nem lehet a microsco
piummal csak úgy, minden előkészület nélkül 
megvizsgálni. Majd egyszerűbb, majd rendkívül 
bonyolúlt kezelésnek kell őket alávetnünk, hogy 
a microscopiummal vizsgálhatókká legyenek, 
hogy belőlük microscopiumi készítményeket 
állíthassunk elő. Microscopiumi készítményeken 
ugyanis a biológiában élő lényeket, azok alkat
részeit vagy termékeit értünk olyan állapotban, 
a melyben a microscopiumos vizsgálat hozzá
juk férhet.

De nem minden készítmény alkalmas minden
féle microscopiumos vizsgálatra. Számos a 
maga nemében tökéletes készítményt csupán 
kis nagyításokkal lehet vizsgálni; külön eljárá
sokra van szükség, ha a legerősebb nagyítá
soknak is hasznát akarjuk venni, a melyeket 
mai microscopiumaink rendelkezésünkre bocsá
tanak. Általában minél kisebb nagyítással be
érhetjük, annál egyszerűbb eljárással készít- 
ménynyé tehetjük vizsgálandó tárgyunkat. Eleinte 
arányoslag csak kis nagyításokat alkalmazhattak 
valódi haszonnal a búvárok, tehát nem is volt 
valami bonyolúlt eljárásokra szükségük.

A lassanként tökéletesedő microscopium 
azonban elhárította az akadályokat, a melyek 
az erősebb nagyítások használatának optikai 
részről útját állották. Ámde ezzel a föladatnak 
csak egyik fele volt megoldva. A másik fele, 
az ilyen vizsgálatokat megengedő készítmé
nyeket állítani elő abból, a mit így közelebbről 
is meg akarunk ismerni; a föladat e felének 
nehézsége pedig, mint mondám, annál nagyobb,
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minél erősebb a nagyítás, a melylyel a vizs
gálatot még lehetővé akarjuk tenni. Ezzel aztán 
nő más részről annak a nehézsége is, hogy a 
készítményen látottakból az élőnek természe
tes mivolta felől helyes fogalmat alkothassunk 
magunknak.

A laicus előtt ismeretlen nyelven írott lap 
az ilyen microscopiumi kép. A vonásoknak, itt 
körvonalaknak, fénynek, árnynak, különböző 
színfoltoknak változatos összevisszaságában 
talán megragadja figyelmét a lényegtelen és 
kikerüli a legfontosabb, kulcsa talán egy nagy 
igazságnak, a melynek kiderítése új világot vet 
az élet titkaiba. De még a beavatott is sok 
tévedésnek van itt kitéve; itt nem elég nézni, 
hogy lássunk. Mert készítményünktől sem elég! 
ha tárgyunkat a legerősebb nagyításoknak is 
hozzáférhetővé teszi. Az, a maga természetes 
mivoltában, microscopiumi képűi megannyi fehér 
lapot szolgáltat; tele írta bötűkkel ezeket a lapokat 
már maga a természet, de a mi szemeinknek lát
hatatlan bötűkkel. Beszédessé kell a fehér lapot 
tennünk; változatos varázslatokkal kell egyik 
bötűt a másik után fölidéznünk. Ma még hiába 
igyekszünk, sok hézag van azokon a lapokon; 
itt is, ott is hiányzik egy-egy szó, hogy a mondat 
értelme teljes legyen; de sajnos, még nem ismer
jük a varázsigét, a melylyel azoknak a szóknak 
a bötűit is elénk idézheínők. Más szóval, készít
ményeink nem természetes állapotot, hanem min
dig csak műtermékeket, ha mást nem, hát leg
alább optikai műtermékeket mutatnak, a melyeket 
soha sem lehet közbötlenűl az élőre vonatkoz
tatni. De hogy azok mégse csalhassanak meg 
bennünket, készítményünket nem csak bonyolult 
módon, hanem nagy lelkiismeretességgel, sok 
meggondolással kell előállítanunk.

Erős nagyítások alkalmazása és tárgyunknak 
czélszerű elkészítése minden egyes parányi sej
tet valódi aranybányájává tettek reánk nézve a 
legérdekesebb s a legfontosabb szerkezeti viszo
nyoknak. Minden lépés a microscopium töké
letesítése felé, élesítette látásunkat, hogy mélyeb
ben pillanthassunk a legalsóbb dolgok világába; 
de tölismerhetőkké, érthetőkké azokat a dolgo
kat csak gyors haladásunk tette abban a művé
szetben, a mely vizsgálandó anyagunkat micros
copiumi készítménynyé változtatja. Hogy a 
múlt század harminczas és negyvenes éveinek 
jórészt csak sejtelmeken alapűló sejtelméleie 
helyébe ma már egy biztosan megállapított 
tényekre épült sejttan léphetett, az bizony kisebb 
mértékben köszönhető a microscopiumot javító 
optikának, mint a készítményeinket tökéletesítő 
m ikro te eh 11 ikán ak.

A ma korszerű sejttan (cytologia) és a haj
dani, sokszor észszerűden gyakorlati fogásokból 
mindinkább külön tudományággá fejlődő mikro- 
technika a múlt század utolsó negyedének iker
szülöttei. Mindkettő* német földön fogamzott, 
a mint hogy a múlt század második negyedétől 
kezdve egy-egy Oken, Schleiden és Schwann, 
egy Baer Károly Ernő, a tudományos fejlődés
tannak, egy Müller János, az összehasonlító 
élettannak megalapítója, és mások a németek
hez ragadták és kitűnő tanítványaiknak immár 
harmadik generatiójával ma is azoknál tartják

a biológiában a vezérszerepet: az uralom szíri
jéről egy Darwin föliéptének nagy hullámverése 
sem sodorhatta le őket.

A mai sejttan első ápolásában a hetvenes 
évek végétől kezdve Flemming Waltheré a leg
több érdem. A mikrotechnika kifejlesztésében a 
német cytologus-iskolával a nyolezvanas évek 
első felében egyaránt osztozik a nápolyi zooló
giái állomás nemzetközi embryologus-iskolája. 
Sejttannak és mikroteclmikának mai sikereiből 
részt kérek a magyar nemzet számára is.

Nagyon is hosszú és szerteágazó beveze
tés után, erről a sejttanról akarnék egyetmást 
elmondani, annak állapotáról három húsz-húsz
éves időközben, azután mai eredményeiről, törek
véseiről és czéljairól, amint azokat én látom 
magam előtt. Bevezetéssel, úgy vélem, tartozom 
olvasómnak, mert, legalább most még, nem kívá
nok benne semmi biológiai előismeretet föltéte
lezni. Nem is fogok tehát ez alkalommal valami 
sokat elmondhatni néki, annál kevésbbé, mivel 
többet sem akarok, mint a mennyit fáradság nélkül 
egyszerre vagy kétszerre el fogna olvashatni. De 
azért a Schwann-féle sejtelmélettel, azt a mai sejt
tannal, az utóbbinak könnyebb megértetése czél- 
jából, szembeállítandó, mégis kissé részletesebben 
foglalkozom. Érdemes reá. Hiszen Schwann már 
bámulatos világossággal fölállította az élet elemi 
kérdéseire adható feleletek alternativáit és szinte 
prófétai lélekkel kimondott számos olyan tételt, 
a melyet rövidemlékezetű mai búvárok újként kö
vetelnek maguknak. Mert bizony sokan vannak 
közöttünk, a kik azt hiszik, elég, ha írnak, olvas- 
niok fölösleges. Igaz, hogy ezt az axiómát, igen 
következetesen, még a saját műveikre is kiter
jesztik.

Schwann és az ő kora sejteken (cellula) vagy 
egyszerű, vagy többszörösen egymásba zárt 
hólyagokat értett. A meglett mivoltában is egy
szerű hólyagból álló sejtet ritkának tartotta; 
de ritkának a több mint kettőből állót is. 
A már szintén régebben ismert, de pontosab
ban először Brown Róbert angol botanicustól 
1833-ban leírt sejtmagot is hólyagnak látták, s 
ez az egy-egy typicus sejtet képező két hólyag 
közűi a" belső. A sejtmagon belül különöseb
ben először Schleiden hívta föl a figyelmet 
egy vagy több testecskére, a melyek jól ki
fejlett magokban szerinte ugyancsak hólyag- 
szerűek, vastag fallal. Schvann magtestecskéknek 
nevezte el őket. A belső hólyagnak, a magnak, 
a fala a magburok, a külsőnek a fala a sejtfal. 
A magburkon belül sűrűbb, gyakran szemcsés, 
a magburkon kívül, a sejtfalon belül, hígabb, 
többnyire víztiszta állomány van. A Schwann- 
féle fölfogásnak megfelelő sejtet az 1. ábra 
vázolja.

A sejteket a növényekben általában nagyobbak
nak tartották, mint az állatban, de kifejlődésük 
foka és fajtájuk szerint állatban és növényben 
is igen különbözőknek. A gömbölyded alakúak 
között észleltek egy részről olyanokat, a melyeknek 
átmérője a milliméter ötszázad része (o-oo2 mm.), 
azaz két mikron, a microscopium világában 
ma használatos mértékegységet, a milliméter 
ezredrészét, a görög [j.-vel jelölt mikromilli- 
métert, röviden mikront, véve alapúi. Lehetőnek
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tartották ugyan még kisebbek létezését is, de 
már ezeken sem tudták a sejtnek vélt krité
riumait, vagy sejtmagot, vagy sejthártyát, biz
tosan kimutatni. Az utóbbi jelenlétéről ugyanis 
csak úgy tudtak kétes esetekben meggyőződni, 
hogy alkalmas eszközzel, úgy nevezett com- 
pressoriummal, a vizsgálat közben nyomást gya
koroltak a készítményre s a sejtfal megrepedését 
s a sejttartalom kinyomúlását a repedésen igye
keztek megpillantani. Más részről azonban ész
leltek a szabad szemmel láthatóság határán 
álló, óriási sejteket is. Észlelték azután a sej
tek méreteinek és formájának mindenféle vál
tozását, pikkelyekké lapúlását (1. ábra, B), ros
tokká kinyúlását és a rostok elágazását.

A sejtek nőnek, változtatják alakjukat és sza
porodnak, Schwann szerint mutatnak plasticus 
tüneményeket; de ugyanazok a sejtek a beléjük 
jutó anyagrészecskéket különböző állományokká 
át is alakítják, sőt átalakítják a környezetükben 
lévő anyagot is, Schwann szerint metabolicns 
tünemények is észlelhetők rajtuk. A nagy mér
tékben megszaporodó és változatosan átalakúló, 
eredetileg azonban mind egyforma sejtek kap

csolataként épülnek föl, meghatározott törvé
nyek szerint, a magasabbrendű organismusok. 
Nem a magasabbrendú élő lény egészében rejlő 
erők idézik elő és irányítják a sejtek növekvését 
és egyéb működéseit, hanem minden egyes sejt, 
mint individuum, önálló életet él, és az egész 
Organismus élete, mint összetévőkön, az egyes 
sejtindividuumok életén alapszik, azoknak úgy 
szólván mechanikai értelemben vett eredője.

Jól jegyezzük meg tehát, Schwann szerint a 
sejtnek leglényegesebb attribútuma az egyéni
ség; hogy minő anyagból áll, az kevésbbé lénye
ges a sejt fogalmára nézve, sőt ő a különböző 
sejtek anyagát chemiailag nagy mértékben kü
lönbözőnek is tartja ugyanabban az organis- 
musban is. Ez által a saroktétel által, hogy az 
élet minden körülmények között elemi élő lények 
egyéniségéhez van kötve, a Schwann sejtelmé- 
lete, nagy tévedései daczára, ma is közelebb áll az 
igazsághoz, mint a hatvanas és hetvenes évek
nek itt-ott napjainkba is átnyúló protoplasma- 
elmélete. Az utóbbit jogtalanúl fűzik a Schnitze 
Miksa nevéhez abban a túlhajtott fogalmazás
ban, hogy minden éiet és minden organicus 
alakúlat egy protoplasmának nevezendő anyag
hoz van kötve, mint annak productuma, hogy 
tehát a protoplasma élő anyag. Pedig ehhez a

hamis tanhoz a Schwann-ék számos tévedésé
nek fölismerése, az élettudománynak számos 
nagy vívmánya vezette a búvárokat!

Mindenekelőtt kiderült, hogy a sejtfal, a mely
hez fűzték volt az életműködések legfontosabb- 
jait, nem csak hogy nem lényeges alkatrész, de 
igen gyakran, nevezetesen a fiatal és különösen 
az állati sejteken, teljesen hiányzik is.

Kiderült továbbá, hogy a sejtek keletkezése 
nem a.kikristályosodásnak egy neme a szervezet
nek alkatnélkűíi állományaiban, a mintegy anya- 
lúgként, túltelített oldat módjára viselkedő cyto- 
blastemában. Pedig Schleiden és Schwann egész 
elméletükben erre fektették a fősúlyt, a sejtek
nek ilyen, mindenütt egyforma keletkezési 
módját tartották az állati és növényi szervez
kedés közös alaptörvényének. Azt hitték, hogy 
az új sejtek, új elemi individuumok, majd a 
már meglévő sejtekben, majd, az állati testben 
még gyakrabban, a sejtek közötti állomány
ban, organicus vegyűleteknek abban az oldatá
ban keletkeznek, mely az egész állatot vagy 
növényt, az előbbit főleg a véráram útján, át
itatja; és hogy lényegileg függetlenül a már 

meglévő individuumoktól, szabadon kelet
keznek.

Mintegy kristályosodási pont gyanánt, 
először jön létre — úgy vélték — a mag- 
testecske, a mely egy darabig nő azáltal, 
hogy a környező túltelített oldatból új 
meg új anyagrészecskék, moleculák, ikta
tódnak, chemiai alkotásuknak változása mel
lett, a már kivált moleculák közé. Utóbb 
új moleculák egy külön rétegként csapód
nak le a már kiváltak csoportja, a mag- 
testecske, köré és a magburkot alkotják. 
Ez tovább ugyanúgy nő, miként a mag- 
testecske, azaz új moleculáknak a régiek 
közé iktatódása, vagyis, műkifejezéssel, 
intussusceptio útján. De fölületileg több 

új molecula iktatódik bele, mint vastagsága irá
nyában, s ezáltal a hártya kiterjed, a hólyag nő. 
Közben a hólyagfalon átszivárgó s az alatt 
chemiailag is változó oldat szolgáltatja a hó
lyagnak, a sejtmagnak, tartalmát.

A sejtfal, most már egy második hártyának 
kicsapódása által a sejtmag körűi, úgyanúgy 
jön létre, mint a magburok, és a sejttartalom 
ugyanúgy, mint a magtartalom. A sejtfalnak 
egyenlőtlen, helyenként gyorsabb, helyenként 
lassúbb növekedése okozza a sejtalak legkülön
bözőbb eltéréseit az eredeti gömbtől. Ézek az 
eltérések, valamint az, hogy a sejtfal a környező 
folyadékból különböző anyagokat választ ki és 
azokat különbözőkép átalakítva halmozza föl 
magában a sejt, például izomállománynak, ideg
állománynak, mirigytermékeknek stb. képében, 
hozzák létre a különböző sejtnemeket. A külön
böző sejtek pedig, kapcsolatban azokkal az át
alakulásokkal, a melyeken az ő behatásukra a 
sejtközti állományok körösztű! mennek, alkotják 
a különböző szöveteket. A közös alap minde
nütt a kristályokéhoz hasonló szabad sejtképző
dés. E mellett a már meglévő sejtek ketté oszlása 
is előfordúlhat ugyan, de csak mint alárendelt, 
inkább kivételes módja a sejtszaporodásnak.

A kristályalakúlás és a szabad sejtképződés

mag-burok

• magtestecske 

sejthártya

sejtállomány

1. ábra. A. Középnagyságú sejt Schwann fölfogása szerint, ezerszer nagyítva. 
B. Béka levedlett bőrének sokszögű, lapos sejtjei, ötszázszoros nagyítással.
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között az eredmény tekintetében mindazonáltal 
mégis mutatkozó különbséget Schwann, egy
előre legalább, úgy igyekezett, holmi külön élet
erő fölvétele nélkül, megmagyarázni, hogy a 
kristályok és a sejtek állománya physikai tulaj
donságai között lévő nagy különbségnek tudta 
be első sorban.

A kristályok anyaga az anyalúg oldószerében 
oldható, de nem duzzadékony, azaz elemi ré
szecskéivel léphetnek ugyan vízrészecskék benső 
kapcsolatba, a kristálymoleculákkal vízmoleculák 
egyesülvén, mint úgy nevezett kristályvíz; de a 
kristály elemi részecskéi közé nem ékelődhet
nek, át meg átjárva azt, vízrészecskék a nélkül, 
hogy a kristály szét ne folynék, föl ne oldódnék, 
meg ne szűnnék kristály lenni.

Ellenben a sejteket alkotó állományok, mint 
ilyenek, nem oldhatók a cytoblastemában fog
lalt vegyűletek oldószerében, a vízben, jóllehet 
ebből a cytoblastemából váltak ki, mint anya
lúgból, igaz, chemiai átalakúlás kapcsán; de 
annál inkább duzzadókonyak a sejteket alkotó 
állományok : a víznek részecskéi, a mely át meg 
átjárhatja őket, igen változó mennyiségben éke
lődhetnek az ő részecskéik közé, a nélkül, hogy 
a sejt szétfolynék, hogy megszűnnék sejt lenni. 
A mint azt, jóval később, Ndgeli Károly érzé- 
kítette a nevéhez fűzött micelium-elméletben, 
az élő testeket alkotó anyagok jellemző mole- 
culacsoportjait, a micellumokat, mindeniket vál
tozó vastagságú, vízmoleculákból álló köpeny 
veszi körül, és ennek köszönhetik az élethez 
nélkülözhetetlen sajátszerű «szilárd-folyékony» 
halmazállapotukat, részecskéiknek egymás irányá
ban való eltolhatóságát, nagyfokú mozgékony
ságát, lágy és mégis szívósan összetartó, gyakran 
rugalmas voltukat.

Schwann nem ismert ilyen duzzadékony, víz
fölvevő s a víznek átjárható, imbibálható anya
gokat, a melyek közönséges módon kristályo
sodnának. Fölállította tehát azt a hypothesist, 
hogy a sejtek, és általában az élőlények, nem 
egyebek mint azok a formák, a melyekben az 
imbibálható anyagok kristályosodnak, s az egész 
szervezet nem egyéb, mint ilyen imbibálható 
kristályoknak halmaza, a melynek összeállása 
törvényei egyes elemeinek tulajdonságaiból 
folynak.

Ebből a hypothesisből indúlt ki a sejttan, de 
egészen más irányban jutott czéihoz, mint a 
merre ez a hypothesis utalta. A mai biológia 
sarktétele nemcsak az, hogy más élő nincs, 
mint elemi élő lény vagy elemi élő lényeknek ma- 
gasabbrendű individualitást eredményező kap
csolata; nem csak, hogy nincs élő anyag, de 
hogy szabad sejtképződés sincs, hogy elemi 
élőlény másképen mint egy már élő lény egyé
niségének megkettőzése, vagyis osztódása által 
létre nem jöhet.

Kifejezi ez a tétel azt is, hogy elvitatjuk a 
generatio acquivoca vagy spontanea lehetőségét; 
élőnek keletkezését nem élőből, a mit régebben 
az organismuson kívül is előfordulónak állítot
tak, ma élő testen belől a sejtközti állományban, 
de még a sejten belől, sem ismerünk semmi 
körülmények között. És nem tapasztaltuk vége
zetül még azt sem, hogy élő lény másnak, mint

a saját fajabeli lénynek életet adott volna; mert 
az ivadék, bármennyi változás után is, későbbi 
vagy korábbi generatióban, visszanyeri annak a 
lénynek alkatát, a melytől származott, — azzal 
a minimális különbséggel, amelynek évmilliós 
fölhalmozódásában áll, nézetem szerint, a fajfej
lődés, de a mely azért nem vezet a fajoknak 
egymásba átalakulásához.

Tehát, az inductio útján nyert tételekhez min
dig szükséges föntartással, azt mondjuk, hogy 
ilyesmi nem létezik; még szigorúbb fogalma
zással, hogy nincs okunk ilyesminek létezését 
hinni. Szilárdabb alapon nyugvó meggyőződése 
természettudósnak nem is lehet.

De, kérdhetné mellesleg valaki, mi hasznunk 
a természettudósnak ilyetén meggyőződéséből, 
a mely mégis csak a bizonyosság hiányát leplezi.

Feleletül csak egyet említek. A míg azt hit
ték, hogy magától terem a pocsolyákban a béka, 
hogy a melegtől nyüvesedik meg a hús, avagy 
indúl meg mustban az erjedés: addig hiába fu
tottunk a vész elől, hiába hagytuk nyomorultúl 
veszni felebarátainkat, kezünkön, ruhánkon, éte
lünkön, le nem rázhattuk, velünk jött a döghalál.

Aáa nyugodtan ápolhatjuk a cholerában vagy 
pestisben szenvedőt; ha bizonyos elővigyázati 
szabályokat megtartunk, biztosak lehetünk, hogy 
nem kapjuk meg a ragadósnak mondott beteg
séget. Azt elemi élőlényeknek egy bizonyos faja 
idézi elő; a cholerát a cholerának, a pestist a 
pestisnek speciíicus microbiumai, a melyek a mi 
organismusunkban semmiféle külső befolyásra 
meg nem teremhetnek. Ha tehát nem nyújtunk 
módot arra, hogy azok a microbiumok kívülről 
belénk jussanak, ha magunkat meg nem fer- 
tőztetjük velük, nem is kaphatjuk meg a beteg
séget. Az orvosi tudománynak ma már az a fő 
föladata, hogy a fertőzést elkerülhetővé tegye 
reánk nézve a nélkül, hogy rendes életműködé
seinkben s az embertársainkkal való érintkezés
ben nagyobb hátráltatást szenvednénk.

Hogy azonban idáig juthassunk, előbb át 
kellett menni a biológiának a protoplasmaelmé- 
leten és azon a megalkuváson, a melyre a hat
vanas, sőt részben a hetvenes évek tudósai a 
generatio aequivoca szószólóival jutottak.

Első sorban Remctk Róbertnak, az ő már a 
negyvenes évek elején megkezdett s az ötvenes 
évek végéig közzé tett vizsgálatainak, köszön
hető talán, hogy új sejtek létrejöttének leggya
koribb és legjellemzőbb módjául két évtizeddel 
a Schleiden és Schwann alapvető munkái után 
a már meglévő sejtek osztódását tekintették, 
mely nemcsak együtt jár a sejtmagnak osztó
dásával, hanem azzal indúl is meg, a sejttest 
oszlása csak követi. Legutoljára lép föl a két 
új sejtet egymástól elválasztó sejthártya, ha ugyan 
egyáltalában van az illető sejtfajnak sejthár
tyája. E mellett azonban a szabad sejtképződés
nek is tulajdonítottak még jelentőséget. Csak
hogy lassanként a vélt szabad sejtképződésnek 
minden esetéről kiderült, hogy csupán látszó
lagos, úgy hogy Virchow Rudolf már 1857-ben 
fölállíthatta ezt a tételt: omnis cellula e celluia.

Igaz, hogy azért még nem sokan tartották 
jogosúltnak, a szabad sejtképződést egyátalában 
tagadni. Nem tagadta a nyolczvanas évek elején
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még Flemming sem, pedig a Virchow tételét ő 
egészítette ki 1880-ban azzal, hogy: omnis 
nucleus e nucleo, persze hozzátéve «so viel 
wir bis jetzt wissen». De ez a tétel csak folya- 
mánya volt annak a sok — ma már tudjuk, nem

egészen helyes — ész
leletnek, hogy a sejt 
osztódása a mag osz
tódásával kezdődik. Ré
szemről nem tartom 
sem a mai biológia 
egyéb igazságaiból fo
lyó, szükségképi köve
telménynek, sem pedig, 
ebben a formában, a 
sejtek oszlására vonat
kozó legújabb vizsgá
latainkkal, ha azokat 
helyesen értelmezzük, 
megegyezőnek. Nem, 
mint ha a szabad mag
képződésnek sok leírt 
esete közűi csak egy 
is megállhatna mai vizs
gálati módszereinkkel 
szemben; hanem azért, 
mert a sejtoszlás alkal
mával a leányegyének 
létrejönnek az anya
egyén helyén, a mely 
létezni megszűnik, mi
előtt a sejtmag oszlás
nak indult volna, s a 
sejtmag utóbb szétesik 
és belőle csakbizonyos 
alkatrészek maradnak 
meg, a melyeken a már 
meglévő leánysejtek 

megosztoznak. De tart
sunk sort, hogy olva
sóm megértsen !

Mialatt a sejtek létrejöttének új tana lassan
ként kiépült, mindig nagyobb számmal ismertek 
meg olyan sejteket, a melyek a Sclmann-féle 
schemába semmikép sem illettek bele, még ha 
volt is sejthártyájuk. Példáúl csak az úgy neve
zett ciliás, magyarosan csillamós sejteket emlí
tem föl; szabad fölűletükről vékony szálak 
nyúlnak ki, a melyek élénk csapkodást visznek 
véghez s a sejt fölűletével érintkező folyadékban 
állandó irányú áramlásokat idéznek elő. Ilyen 
sejtek bélelik az ember légútait, ilyet mutat be, 
a kagyló belében található, igen tökéletes for
mában, a 2. ábra. De, mint mondám, kiderült 
az is, hogy sok sejtnek nincs is hártyája, sőt 
az állati test elemi alkatrészeinek csak kivéte
lesen van sejthártyájuk. Nem illik reájuk az a 
meghatározás, hogy «hólyagszerű képletek, hár
tyával, tartalommal és maggal.» Pedig azonossá
guk a növényeknek sejthártyás alkatelemeivel 
egyéb tekintetekben azóta csak mégföltünőbbnek 
bizonyúlt. Remeik a magot környező állományuk 
megjelölésére ugyanazt a szót is ajánlotta, mint 
a melyet Mohi Hugo a növényekére alkalma
zott, s a melylyel egyébiránt már régebben, 
1840-ben jelölte volt Purkinje, a csehek büszke
sége, az igen fiatal állati organismusok, embry-

umok testanyagát. Ez a szó a protoplasma, 
magyarra fordítva, a mi először képződött, vagyis 
előképzemény.* Leydig Ferencz 1857-ben még 
nem használja, midőn, a sejtet újra meghatá
rozva, azt mondja, hogy alaktani fogalmához 
eredetileg gömbölyded, többé-kevésbbé lágy 
állomány s az abba zárt központi test, a melyet 
magnak nevezünk, tartozik, és hogy a sejtállo
mány gyakran többé-kevésbbé önálló határ
réteggé, hártyává szilárdúl. Annál inkább ajánlja 
1861-ben Schnitze Miksa egy kis értekezésé
ben, a mely legtöbbel járúlt a sejt fogalmának 
végleges reformálásához.

Schnitze Miksa abból indúl ki, hogy a sejt 
fogalmát számos, igen különböző alak- és 
működésbeli megjelenése közűi ahhoz kell 
fűzni, a mely mind között a legfontosabb. A leg
fontosabb sejtek pedig azok, a melyek a pete
sejtnek oszlása által keletkeztek, a még semmi 
határozott szövetté nem egyesült embryumsejtek, 
és maga a petesejt. Bennük tükröződik a leg
tisztábban a sejtélet nagyszerűsége, a szövetek 
és orgánumok alkotásának korlátlan hatalma. 
Ők a sejteknek valódi példaképei. Belőlük lehet 
és lesz is minden, a mi alakelem az egészséges 
és a beteg szervezetben csak előfordúl; minden 
sejt az ő utódjuk, és a testben minden sejt, 
sejtnek terméke vagy átalakúlása.

És mit látott Schnitze Miksa és az ő kora 
az ilyen mintasejtekben? Lerajzoljuk a harmadik 
ábrában.

Közepükben kivétel nélkül a magot, egy 
csaknem homogeneus, gömbölyded, meglehe
tősen szilárd testet, a melynek belsejében egy 
a fényt erősen törő, tehát a microscopiumi 
képben igen föltűnő magtestecske látszik. 
A magot a tulajdonképi sejtállomány, a nyúlós 
protoplasma környezi; átlátszatlan a sűrűn belé 
ágyazott fehérjeszerű vagy zsírnemű szemcsék
től, de fölbontható egy üvegként átlátszó alap
állományra, a mely
nek tulajdonsága a 
protoplasma egészét 
jellemző nyúlósság 
és összetartás, és az 
abba ágyazott szá
mos szemcsére. A 
tulajdonképi proto
plasma tehát Schni
tze szerint a sejttest
nek üvegként átlát
szó, nem folyékony, 
de nem is szilárd 
alapállománya ; in
kább lágy viaszhoz, 
mint folyékony víz
hez hasonlítható, 

nyúlós nyálka. Ezt 
jól jegyezzük meg. A benne lévő szemcsék a 
protoplasmától idegen, gyakran teljesen hiányzó 
valami; azok nem tartoznak a protoplasma 
fogalmához. Ez a protoplasma gömbölyded 
rögöt képez; összetartja a sajátos halmazálla
pota és az a körülmény, hogy a vízben, vagy a 
vele '^érintkező más vizes folyadékokban nem

* Elő, régi magyar értelmében a. m. első.

2. ábra. Tavi kagyló belének 
két ciliás hámsejtje, mintegy 

2000-szer nagyítva.

protoplasmából álló 
sejttest, szíkszemecskékkel

homogeneus
sejtmag

magteslecske

3. ábra. Házi nyúl petefészki petéje 
500-szoros nagyítással, a Schultze 
Miksa fölfogását a sejtről föltüntetni.

sejten- 
belőli 

; fonálké
szülék

’■ ciliák

- sejtmag
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oldódik, azokkal össze nem keveredik; de külön 
takaró hártyája nincs. Azért a sejt nem ke- 
vésbbé önmagába zárkózott, önálló életet él, 
a melynek viselője első sorban a protoplasma, 
jóllehet bizonyára fontos föladata van a sejt
magnak is. Ezzel ki volt mondva a jelszó, a 
melyen a protoplasma-elmélel alapúit. '

Pedig Schultze-wak nem az volt a czélja, hogy 
a sejt egyedüli lényeges alkatrészéül a protoplas- 
mát tűntesse föl, még kevésbbé, hogy az életet 
a protoplasma-anyaggal azonosítsa. Hiszen a 
sejtet a következőkép határozza meg: A sejt 
protoplasma-rögöcske, a melynek a belsejében 
egy mag van. És, értékesítendő a lefolyt húsz 
évnek a sejtek keletkezésére vonatkozó vívmá
nyait, hozzáteszi, hogy úgy a mag, mint a pro
toplasma oszlási terméke, része egy másik sejt 
ugyanazon alkatrészének. Ez, szerinte, épen úgy 
hozzátartozik a sejt fogalmához mint a proto- 
plasmának és a magnak együttes jelenléte.

Csak a sejthártya nem tartozik semmiképen 
hozzá. Ha mégis föllép az állati sejten, ez már 
a sejt legtevékenyebb életszakának befejezését, 
vagy legalább ideiglenes korlátozását a műkö
déseknek jelenti. A hártyába zárt állati sejt olyan, 
mint egy betokozott Infusorium, fogságba került 
fenevad, a mely, míg szabad volt, mint Atíilla, 
isten ostora, száguldott végig-végig egy víz- 
csöpp óczeánján, könyörtelenül temetve éhes 
torkába a nála gyöngébb lények százait.

A növényi sejt, az egészen más. A növényben 
a cellulosából, faanyagból, álló sejthártya a szö
vetalkotásnak, a növényi organismust fölépítő 
sejtműködésnek, első feltétele; a növényi sejteket 
szövetekké főleg a sejthártya, faanyag, kapcsolja 
össze.

Az állati sejtek csupasz testüknek érintkezése, 
helyenkénti összeolvadása által kapcsolódnak 
össze szövetekké, esetleg meglévő sejthártyájuk 
daczára és nem az által. De egyéniségét, ha 
összeolvadnak is, ha határaik teljesen elmosód
nak is, megtartja mindenik sejt és alkalmilag 
visszanyerheti annak külső jelét, éles határait, 
elkülönültségét is. E mellett a különböző szö
veteket jellemző sokféle áliomány is (Schnitze 
szerint) mind a protoplasmának egyenes átala
kulása, nem pedig rajta körösztűl kisziiremkedő, 
vagy benne meggyűlendő váladékaképen jön 
létre. Ha szomszédos sejtek összeolvadt prota- 
plasmatestei az egyes sejtterűletek fölűletén ala
kúinak át, sejtközti, intercellularis állományok 
keletkeznek, a minő például a csontnak enyv- 
adó, collageneus, vagy a porczogóknak chon- 
drina nevű alapanyaga. Ha a sejttesten belül 
alakúinak át a protoplasma egyes részletei, olyan
féle, intracellularis, állományok jönnek létre a 
minő a megnyúlt sejt hosszával párhuzamos, 
összehúzékony fibrillumokat képező izomállo
mány. Ugyancsak finom fibrillumok létezését 
állította már Schnitze az idegrostokban és az 
idegdúczsejtekben is az azokon látott csíkolt- 
ság alapján, a nélkül azonban, hogy a vezető 
állományt jellemző, az idegeket a maguk spe- 
cificus működésére képesítő neurofibrillumokat, 
mint ilyeneket, meg tudta volna különböztetni. 
Ezeket az átalakúlásokat nevezték és nevezhet
jük ma is, ha másképen fogjuk is föl őket, a

protoplasma, helyesebben a sejt differentiáló- 
clásának.

Az elvett sejtfal helyett azonban egy más 
általános vonást ruházott a Schnitze kora a sejtre. 
A mozgékonyságot, azt, hogy belső részeinek 
helyzetét, valamint külső alakját s ezzel kap
csolatban, ha körülményei engedik, helyét is 
tudja változtatni; hogy a sejteknek általános tulaj
donságuk, a mi a szabadon élő Amoebát jellemzi, 
ezt az alakjának szüntelen változása közben, 
mintegy lassú íolydogálással mozgó lényt. 
A petesejt sem egyéb, mint egy nyugvóra tért 
Amoeba, a mely rendesen nagy mennyiségű táp
lálékot halmozott föl tartalékúl magában, nem 
nyers állapotban, hanem előkészítve a közbötlen 
fölhasználásra, úgynevezett szíkszemecskék vagy 
székgömbök képében.

Amoebák, vagy más amoebaszerű lények, 
egyik-másik faja mindenütt található: édes vízben, 
tengerben, nedves földben, korhadó tárgyakon, 
a saját testünkben. A saját testünkben is sok
féle formában, például mint fehér vérsejtek a 
vérerekben, dé gyakran kivándorolva azok falán 
körösztűl; mint vándorsejtek, át meg átjárva 
egész szervezetünket, belefurakodva a sejtközti 
állományok legkisebb réseibe, sőt behatolva 
rabló módra más sejtekbe is; mint lomha, néha 
már mozdulatlan, csak alakjukat változtató óriás
sejtek. Az Amoeba-félék némelyike szabad szem
mel is látható nyálkacsöpp, de azért épen úgy 
egyetlen sejtindividuum, mint az ember fehér 
vérsejtje, a melynek átmérője alig több 10 mi
kronnál, a milliméter század részénél. Az óriás
sejtek az utóbbiaknál tízszerte is nagyobbak; 
néha többszörös, helyesen szólva, több darab
ból álló, néha sajátosan formált a sejtmagjuk. 
Azért mégsem tekinthetjük őket több leánysejt 
együtt maradása, vagy több sejt utólagos egybe
olvadása által származott sejtcsoportoknak.

De ismerjük mind a két lehetőségnek sok 
példáját egyébütt. Az előbbi, t. i. együttmaradás, 
útján a syncytiumok, az utóbbi, t. i. egybeolvadás 
útján, a plasniodinmok jönnek létre. A syncy- 
tiumoknak átmenetileg nagy szerepük jut a 
a magasabbrendűek testének fölépítésében is, 
a mennyiben a többek közt a fiatal csírák gya
korta ilyenek; teszem, a halak igen fiatal em- 
bryumaiban az egyes sejtek közt nincsenek 
elválasztó határok. Kifejlett, magasabbrendű 
állati szervezetekben azonban ma már alig-alig 
juttathatunk nékik szerepet, mert csaknem min
denütt ki tudjuk a sejthatárokat mutatni, a hol 
régebben hiába keresték. Plasmodiumok inkább 
a legalsóbbrendűek, teszem, a penészneműek, 
élettörténetében fordulnak elő. Néha tenyérnyi
nél is nagyobb plasmodiumokat, szálakká ki
húzódó protoplasmatömegeknek bonyolúlt szö
vedékeit, alkot az úgynevezett cservirág, mely 
a tímárok cserzőtelepeit sárga színnel lepi el. 
De mind e szoros kapcsolataik mellett is meg
tartják az egyes sejtek, vagylegalább vissza
nyerhetik önállóságukat és külön mozgékony
ságukat.

Egy nagy Amoebát, a minőnek a Schnitze 
idejében láthatták, a 4. ábra, egy fehér vérsejtet, 
a minőnek ma látjuk, az 5., és egy óriássejtet a 
csontvelőből ugyanígy a ó. ábra mutat. A



4- ábrában a) és b) az Amoebának két egymás 
után öltött formája.

A sejtek mozgékonyságát a protoplasmának 
egy általánosan jellemző tulajdonságából, az ösz- 
szehúzékonyságából (contractilitas) magyarázták. 
A protoplasma, mondja Schnitze, olyan contrac- 
tilis állomány, a mely már nem különíthető egyes 
sejtekre, s a melyben más összehúzékony 
elemek sem foglaltatnak, például rostocskák vagy 
egyebek. O tehát az izomsejtben lévő, bár a 
protoplasmából kikülönűlt összehúzékony ros- 
tocskákat nem foglalta az alapállománynyal 
együtt a protoplasma neve alá; protoplasmán 
csak a rostocskákon és a köztük látható szemecs- 
kéken fölül megmaradó sazok létrehozójául tekin
tett alapanyagot érti. Jól jegyezzük meg! A proto
plasma szót azért használják ma oly sokan hibás 
értelemben, mert elfeledték azokat a megállapí
tásokat, a melyekhez a protoplasma fogalmát, 
történetileg helyesen, fűzni kell.

Számos kísérlet alapján még egy általános 
tulajdonságát ismertek föl a sejteknek s azt 
szintén a protoplasmára ruházták. Ez az inger
lékenység, irritabilitas. Külső hatásokra bizonyos 
látható vagy másképen kimutatható változások
kal felelnek, műnyelven szólva ingerekre az 
elemi élőlények is reagálnak. Az Amoeba ugyan 
nem olyan ideges, mint olvasóimnak falán leg
nagyobb része; de összehúzódik, összegömbö
lyödik, nyújtványait bevonja, ha megérintjük, ha 
tnicroscopiumunk tükrével hirtelen fénynyalábot 
vetünk reá, ha elektromos áramnak az útjába 
kerül, vagy ha idegen oldatot, például sót, ecze- 
tet folyatunk kis mennyiségben hozzá; gyor
sítja mozgását, szaporábban nyújtogatja karjait, 
ha környezetét lassan melegítjük. Túlságos in
gerek megölik. Ez az Amoeba érez, és épen 
így éreznek a saját testünk egyes sejtjei, a 
mennyiben szövetalkotó munkájuk még nem 
nagyon emésztette föl eredeti képességeiket, 
még nem nagyon vénítette meg őket.

sejtmag
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összehúzódó, majd 
táguló hólyag, ú. n.

a. contractilis vacuoium b.

4. ábra. Egy Amoebának mozgása közben öltött két alakja, 500-szoros 
nagyítással. Csak az van föltüntetve, a mi rajtuk elevenen is látható, 

s a mit Schnitze idejében láttak a protaplasmában.

Éreznek; de ne feledjük el, hogy, mikor ezt 
mondjuk, önmagunkat képzeljük bele az Amoe- 
bába és önmagunkról Ítélünk. Voltaképen fogal
munk sincs róla, mi történik benne, mikor az 
ingerlés az ő mozgásait kiváltja. Hajlandók 
volnának azt is mondani, van öntudata. Tudni,

csak annyit tudunk, hogy különállása és össze
tartása van és törekvése, ezt az elkülönültséget 
és összetartozóságot megőrizni.

Azaz bocsánat! Megint emberkévé avattam 
a kis Amoebát. Miféle jogon tulajdonítok néki 
törekvéseket? Azt látom, hogy környezetétől

sejtmag számos 
chromaticus nu- - 

cleolussal

attractiói..........
spaera

centriolumok

granulumok 
a protoplasmában

5. ábra. Béka fehér vérsejtje, a minőnek 
ma látjuk, 2000 szer nagyítva.

való elkülönültségét és részecskéinek összetar
tását nem szűntetik meg bizonyos olyan hatások 
sem, a melyek egy hozzá különben hasonló 
nyálkacsöppnek szétfolyását, eloszlását okoznák. 
Tudósokúi is nehéz megszabadúlnunk attól a 
beszédmódtól és a gondolkodásnak attól a 
könnyelműségétől, a melyhez a biológia egy 
mámoros korszakának, a hatvanas és hetvenes 
éveknek tanításai szoktattak. A mikor a Darwin 
tana, ez a szinte magától értetődően egyszerű 
következtetés, mint varázsige, egyszerre kulcsot 
adott az élő lények millió változatainak meg
értéséhez; a mikor a tenger fenekét mérföldekre 
borította a lénytelen, de élő ősanyag, a meg
testesült Okén-féle ősnyálka, a Bathybius; a mikor 
Haeckel szinte könyvet írt a mészvázú spongyák 
leikéről, és nem nevették ki; a mikor a mi Jókaink 
csaknem tudományos alapon vélt állhatni a Te- 
gethoff hajósának szeme láttára keletkező vízi
szörnyek leírásában !

Ez az álom szertefoszlott, és, visszatekintve 
azt látjuk, hogy a hatvanas évek elején még 
semmivel sem pillantottunk volt mélyebbre a 
sejt finomabb szerkezetében, sőt, hogy alig-alig 
haladtunk, mire a hetvenes évekbe is belejutot
tunk. Annyit dicsőségesen megtudtunk, hogy 
a sejttest nem folyadék, a melynek szüksége 
volna a hártyára, hólyagfalra, hogy szerte ne 
folyjék. Már ezt is nagy reformként kellett üd
vözölnünk.

Ma szinte mosolygunk, mikor egy-egy akkori 
búvár valaminek szerkezetnélküli, üvegként ho- 
mogeneus voltát azzal bizonyítgatja, hogy a 
legerősebb nagyítással sem látott benne semmit. 
Különösen az angolok és az amerikaiak, az 
előbbiek közűi főleg Beale Lionel, tündököltek 
az ő három-, négy-, ötezerszeres nagyításaikkal. 
Ne higyjük azonban, hogy már akkor is ne 
lettek volna sokan, a kik belátták az ilyenek 
haszontalanságát.

A Berlinből a biológiában akkor még a ve
zetők közt haladó Bécsbe átszármazott Brücke 
Ernő 1862-ben nagyon józanúl kifejtette az oko
kat, a miért nem volt jogunk a szerkezet nél
külinek látott sejttesttől akár a lebonyolúltabb 
alkotást elvitatni. Mikrotechnikánk diadalai igazat
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adtak néki. Elég, ha a sejttestnek -alkatrészei 
nem különböznek környezetüktől sem fényel
nyelő, sem fénytörő képességre elég nagy mér
tékben, hogy teljesen láthatatlanok legyenek, 
bármekkorára nagyítsuk is a sejtet, bármekkorák 
volnának is különben azok az alkatrészek. Hát 
még, ha maguk is oly kicsinyek és oly közel 
vannak egymáshoz, hogy az elmosódott, mér
téken túl vastágított képek, a melyeket róluk a 
microscopium szemünkbe juttat, retinánkon, 
szemünk ideghártyáján, összefolynak egymással! 
Ezekhez az akadályokhoz járult, hogy a külön
böző. egymás fölé eső síkokban foglalt alkat
részeit a sejtnek egy bizonyos mélységen belül 
ugyanabba a képsíkba rajzolta a microscopium, 
s azok ott még inkább összezavarodtak. De 
összezavarta azokat már a fénysugarak törése, 
visszaverődése és elhajlítása a sejtnek alkatré
szei által, a melyek részint egyes fénysugarak
nak kirekesztése, részint a microscopiumba be- 
lejutóknak interferentiája, fényhullámtalálkozása, 
útján a képben a valóságnak meg nem felelő 
fényeloszlást eredményeznek. Csak most, mikor 
már legyőztük mindezeket az akadályokat, tudjuk 
igazában, mennyire meg voltak és mily nagyok 
voltak. Hogyan győztük le, talán máskor elmon
dom. AAost csak egyet említek.

Hogy haladhassunk, a microscopium nagyító 
erejét legkevésbbé volt szükséges fokozni. Ez 
még az élesztősejt magját se tudta volna soha 
láthatóvá tenni. Az addig használatos módszerek, 
így eczets.av alkalmazása, a mely növeli a sejt
mag és a sejttest fénytörésének különbözetét, 
jódoldat odafolyatása, a mely nagyobb mérték
ben barnítja a sejtmagot, mint a sejttestet, még 
Brückét is cserben hagyták. A mag főbünte
tésének egy sokkal jobb módja is föl volt ugyan 
már találva, Corti Alfonse találta föl, 1851-ben, 
de Gerlach útján terjedt el 1858-tól kezdve. 
Ez a carminium-oldattal való átitatása a készít
ménynek, mi közben a mag jóval több piros 
föstéket vesz föl magába, mint a sejttest. Csak
hogy ez a módszer akkor még nem volt az, 
a mi ma, akkor a mag még nem föstődött elég 
sötétre s a sejttest nem maradt elég színtelen, 
hogy a kisebb, kevésbbé könnyen színeződő 
magokat is meg lehetett volna általa látni. 
Brücke, úgy tetszik, 1862-ben még nem is 
ismerte.

Elég az hozzá, hogy még sok sejtféleség 
volt, a melyben magot még soha sem láttak. 
Teljesen logicus volt tehát a Brücke okosko
dása, hogy nincs ugyan jogunk a sejttestnek 
szerkezet nélküli voltát állítani csak azért, mert 
benne szerkezetet ma még nem látunk; de más 
részről azt sem állíthatjuk, hogy minden sejtben 
van mag, hogy a mag a sejt fogalmához tar 
tozik, a míg vannak sejtek, a melyekben magot 
nem tudunk látni; ilyen állítás visszatérés volna 
ahhoz a sejttani dogmatismushoz, a melytől 
épen a sejthártyának, mint nélkülözhetetlen alkat
résznek, tagadása által igyekeztünk megsza
badulni.

így járúlt a Brücke tekintélye és józansága 
is hozzá, hogy szárnyra kelt a legkevésbbé 
józan elmélet, a protoplasma-elmélet. Híve lön 
Huxley Tamás is, és szertelenségekbe tévedő

apostola Haeckel Ernő. A sejt nem egyéb, mint 
protoplasma-rögöcske, a mely individuumként 
viselkedik. Ennek a fogalomnak lényegéhez 
más nem tartozik, a mag legkevésbbé, hiszen 
nem ritkán az oszlást megelőzőleg olyan sej
tekben is eltűnik a mag, a melyekben rend 
szerint jól látható. A leánysejtekben új mag 
képződik. Különösen így van ez a petékben, 
mielőtt embryum lesz belőlük. A petének úgy 
nevezett barázdálódása, ismételt oszlásai, által 
származott leánysejtekben, a barázdálódási go
lyókban, a régi petemagtól, a csirahólyagtól, 
függetlenül jönnek létre az új magok. A Schnitze 
tétele nem áll. A sejtben csak a protoplasma 
él; ha van mag, az inkább passive viselkedik. 
Ezt Brücke is elismerte félig-meddig. De a pro
toplasma él akkor is, ha nincs sejtegyénekre 
korlátozva. A protoplasma az élő anyag, mondja 
Huxley is, hiszen ott van a tenger fenekén 
óriási tömegekben a Bathybius.

6. ábra. Óriássejt, a metszetben több darabból álló maggal, közbiil 
centriolumok csoportja. Fiatal házi nyúl tüdejéből. 2000-szer nagyítva.

Azonközben a tudományos kavarodásoknak 
jénai nagy mestere, Haeckel Ernő, fölállította 
1866-ban a Monaeresek (a görög szónak né- 
metes csonkításával Monerek) birodalmát és 
1870-ben monographiát írt róluk. Monaeresek 
a szervezettségnek nemcsak létező, de képzel
hető legalacsonyabb fokán álló lények, mint
hogy a testük nem áll egyébből, mint teljesen 
homogeneus, alkat nélküli tömegből, a táplál
kozásra és szaporodásra képes eleven fehérje- 
rögöcskéből: képzeljünk tojásfehérjéből a gom
bostű fejénél százszorta kisebb, vagy, ha már 
óriási nagy, hát akkora csöppöt. Másoknak és 
a saját észleleteinek alapján számos faját az 
ilyen alkotású, de azért egymástól mégis merő
ben különböző lényeknek állított össze Haeckel. 
Különböznek egymástól életmódjukra, nagy
ságukra, mozgásaikra, nyújtványaik alakjára 
nézve és még más tekintetekben is. A Protogenes 
primordialis majd egy milliméternyi gömböly-

2
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ded nyálkacsÖpp, vékony, hosszú, sugarasan 
szétálló, elágazó, egymással közlekedő nyúl
ványokkal; a tengerben él. A Protcimoeba primi- 
tiva csak 30 — 40 mikronnyi szabálytalan forma, 
csekélyebb számú, rövid vastag,  ̂ el nem ágazó 
nyújtványnya!; édesvízben él. És így tovább, 
a hány, annyi féle.

Az ilyen lényeket Haeckel nem tartotta tovább 
egy név alá foglalatoknak azokkal, a melyek
ben sejtmag van. Ezek számára ajánlotta a régi 
ce! 1 ula nevet, a magotlanok számára a cellina 
vagy cytodes elnevezést. Találónak ugyan egyik 
sem mondható, mert mindenik valami üregeset 
jelent. Megfelelőbb a mindkettőnek közös névül 
ajánlott plast/s, szó szerint szobrásznő, a ki vala
mit formál. De részemről még jobbnak tartom 
a Köllikertől ajánlott proioblasta, előcsíra, ki
fejezést. Ezt használva, a maggal ellátott elemi 
élőlényeket magos protoblastáknak, a Monaeres- 
féléket magotlan protoblastáknak nevezhetjük.

De alig hogy megalakúit a Monaeresek biro
dalma, már mindjárt szűkültek is határai; mert 
minden lépés a mikrotechnika haladásában egy- 
egy tagját rabolt el, a mennyiben majd itt, majd 
ott mutatta ki az azelőtt hiába keresett sejt
magot. A Monaeresek birodalma ma már alig 
számlál egy-két képviselőt! A Bathybiust már 
régen visszalöktük a tenger élettelen iszapjába 
úgy, hogy mire elérkeztünk, hatalmasan szapo
rodó mikrotechnikai fegyverzettel, a nyolczvanas 
évek elejére, a protoplasma-elmélet kénytelen 
volt ismét a Schultze-\é\e sejtfogalomnak helyet 
adni. Kénytelen volt erre annál is inkább, mivel, 
ugyancsak a mikrotechnika diadalaként, kide
rült, hogy a sejtmag az oszlás előtt sem tűnik 
el, csak átalakúl, olyan alkatrészekre bomlik, a 
melyeket csak újabban tudunk láthatókká tenni, 
és ugyanezekből az alkatrészekből alakúi mind
két leánysejt magja. Ezt a fölfedezést már 
1873-ban tette Schneider Antal; de azért az 
mégis csak a sejttan ama legújabb 20 éves 
korszakának a bevezetése, mely a nyolczvanas 
évek elejétől máig terjed. Mert a Schneider 
vizsgálatait alig vették figyelembe, s azok fele
désbe merültek. Sőt jóformán összefüggéstelen 
adatok maradtak a legközelebbi években több 
más búvárnak ugyanerre a tárgyra vonatkozó 
észleletei is, míg a hetvenes évek végén Flem
ming Walther szélesebb alapra nem fektette az 
új módszerek kapcsán annyi fölfedezéssel kínál
kozó vizsgálatát az oszló magnak és általában 
a sejtnek. 1882-ben összefoglalta eredményeit 
egy nagyobb munkában, mely a létező leghűbb 
tükre mindannak, a mit akkora sejtről tudtunk, 
és valóban alkalmas arra, hogy két korszak 
közé határkőül állítsuk.

De a microscopium leghivatottabb munkásai 
nagyobb részének figyelmét eleinte, csaknem 
egy évtizedig, jóformán kizárólag a sejtmag és 
a rajta a sejtoszlás közben észlelhető tünemé
nyek kötötték le; a sejttest csak a legutóbbi 
időben került ismét az általános érdeklődés 
központjába, hogy mikrotechnikánk fegyvertárát 
azon is kipróbálják. És ez nem is csoda! Az 
oszló sejt magja olyan bámulatos, olyan válto
zatos és a microscopiumi képben oly élesen 
látható formákkal jelent meg, hogy azoknak

hű rajzait a régebbi korból köztünk maradt 
búvárok a legnagyobb kétkedéssel fogadták és 
sokszor merőben a képzelet játékának minősí
tették. De bebizonyúlt, hogy a magnak külön
böző alakbeli megjelenései lényegileg mindenütt 
egyforma, szigorú törvényszerűséggel végbe
menő folyamatnak különböző phasisai, a mely
nek egymásutánját és azonosságát számos 
mellékkörülménynek különbözősége közepette 
megállapítani, igazán méltó törekvése volt leg- 
jobbjainknak.

A magon lejátszódó ezt a folyamatot több
féle névvel jelölték; legújabb ismereteink alapján 
legtalálóbbnak az indirectns magoszlás elneve
zést tartom, sőt még helyesebbnek tartanám, 
indirectns magképződés-rő 1 szólani. Mert már 
most kétfélét ismertünk; egy harmadiknak léte
zését csak állították, de biztosan sehol sem 
mutathatták ki.

Az egyik, a Remakék és Schnltze-ék szerint 
egyedül létező, a directus magoszlás, illetőleg 
magképződés: az anyasejt magján gyűrűszerű 
befűződés lép föl, az, mindig mélyebbre hatolva, 
már-már kettévágja a magot, mi közben a két 
magfél lassanként távolodik egymástól, és a 
még át nem vágott összekötő részlet hosszabb- 
rövidebb híddá húzódik ki, s az utóbb elsza
kad. Ez alatt megfelelő barázda ketté fűzi a 
sejttestet is. Az egyik sejttest-fél az egyik mag
féllel az egyik, a másik sejttest-fél a másik mag
féllel a másik leánysejtet alkotja. A folyamat
nak két phasisát a 7. ábrában a és b tűnteti 
föl. A két leánymag directe az anyamagból 
keletkezik.

A másik esetben, a midőn az anyamag el
tűnését és a leánymagoknak tőle független 
képződését hitték volt, az anyamag alkatelemei
nek és állományának egy része, úgy látszott, 
csakugyan eltűnik, de a másik része csak át
formálódik. Először átalakúl egy, a magtéren 
belül összegöngyölt, kanyarulatos fonállá. A 
fonál darabokra szakad; majd többre, majd 
kevesebbre, de számuk meghatározott, egy és 
ugyanazon állat- vagy növényfajban mindig

befűződött leánymagok
anyamag

A. fí.
7. ábra. Sejthártyás sejt oszlása, közbötlen magkeletkezés, vázlatosan, a 
Schnitze korának fölfogása szerint. A. az oszlás kezdetén, B. vége feié.

ugyanaz. A darabok egy síkba rendeződnek; 
ha hosszabbak, patkóvá vagy ékké görbülnek 
és csillagot formálnak. Állományuk legnagyobb 
része olyan anyag, a melyet bizonyos módon 
igen élénk és sötét színűre tudunk fösteni, az 
alkalmazott szerekhez képest különböző szí
nűre, és a föstődést, ha akarjuk, kizárólag arra 
az anyagra korlátozhatjuk. Hogy a most vázolt



folyamat részleteit megismerhettük, legelső sor
ban ennek köszönhető. Azt az anyagot chroma- 
tinának, chromaticus állománynak, nevezték s 
a magfonál darabjait chromosomáknak. A sík, 
a hol a chromosomák elrendeződtek, merőleges 
egy, azonközben föllépett, orsóalakú képletre, 
a mely chromatinafestéssel nem színeződő, ezért 
achromaticusaknak mondott finom szálakból 
áll (1. különösen a 15.' ábrát). Az orsó két vége, 
mint központ, körűi a sejttestben sugaras raj
zolat mutatkozik. A chromosomák, rendszerint 
mielőtt még elhelyezkedtek az orsó tengelyére 
merőleges síkban, a mely egyszersmind az egész 
sejtnek mintegy aequatorialis, egyenlítői síkja, 
hosszában ketté hasadnak; miután pedig az 
aequatori síkban elhelyezkedtek, két felük eltá
volodik egymástól; az egyik fél az egyik, a 
másik fél a másik vége, mondhatni pólusa, sarka 
felé az orsónak megkezdi vándorlását. Egymást, 
mint ha taszítanák, és mint ha valami húzná 
őket az orsónak illető pólusa felé. Körülbelül 
egyforma gyorsan haladnak, egyszerre érnek 
az illető orsópolus közelébe és ott megállapod
nak. Rendjük megbomlik és ismét olyanforma 
gomolyaggá alakúinak, mint a minőből kiin- 
clúltak volt. Az egyik gornolyag chromosomái 
az egyik, a másik gornolyag chromosomái a 
másik új mag alkotására használódnak föl, mi 
alatt az achromaticus fonalak, melyek az orsót 
alkották volt, eltűnnek. A vázolt folyamatnak 

képét két különböző időpontban mutatja a 
8. ábra, A és B., ugyanennek a folyamatnak 
egy jellemző stádiumát tűnteti föl egy más 
állatban a 15. ábra.

Jelentőségét akkor még sokkal kevésbbé lehe
tett érteni, mint, számos újabb fölfedezés alapján, 
ma. De abból, a mit már akkor is láttak, néze
tem szerint annak a megállapítása következett 
volna, hogy az anyamag, mint ilyen, eltűnik, 
és alkatrészeire biztosan csak a chromosomák

hosszában meghasadt 
chromosomák

a leánysejtek központja
sugárzattal (cytocentrum)

vezethetők vissza. A mi állományából meg
marad, mint a sejt többi részétől megkülönböz
tethető alkatrész, az a chromosomák alakját 
ölti. Ezek együttvéve sem mondhatók magnak, 
hát még úgy szétszórva a sejttestben, mint 
a hogy gyakorta ma észleljük őket. A mit ezen- 
fölűl láttak, röviden úgy fejezhető ki, hogy a 
leánysejtek a magjuk alkotásához fölhasználják

az anyasejt magjából megmaradt állományrész
leteket. Még azt sem mondhatjuk, alkatrészeket, 
mert nem volt jogunk állítani, hogy a chromo
somák, mint ilyenek, az anyamag alkatrészei 
lettek volna. Ezért legtalálóbb, indirectus mag
keletkezésnek mondani a leánymagok ilyen 
létrejöttét: nem directe, hanem csak indirecte 
származnak az anyasejt magjából.

Szabad magképződésről valóban nincs jogunk 
szólni abban az értelemben, hogy egy újonnan, 
persze mindig egy másiknak oszlása útján létre
jött elemi élőlény egészen a saját emberségé
ből is tudna sejtmagot állítani elő. Mindig 
szüksége van arra az anyagra, a mely az anya
sejt magjában volt összegyűjtve; ha kapott, 
tudja szaporítani; de már meglévőtől függet
lenül teremteni nem tud. Magra pedig olyan 
elemi élőlénynek, a mely maggal ellátottból 
származott, úgy látszik, szüksége van, hogy 
megélhessen ; elpusztúl tehát, ha nem kap hozzá 
építőanyagot. De hogy ez az építőanyag az 
anyasejt oszlása közben még jobban is szét 
ne oszolhassék, mint a mennyire rendszerint, 
a chromosomákra, szétoszlik; hogyne fordúl- 
hatna elő eset, a midőn nem maradnak formált 
részletek, hanem csak minimális chromatina- 
szemecskék az anyamagból: ennek lehetőségét 
ismereteink mai állása mellett nincs jogunk ta
gadni. Mindjárt meg fogjuk látni, miképen alakú! 
ezzel a fölfogással a magotlan protoblasták, a 
Monaeresek létezésének problémája.

Mikrotechnikánk azonban nem csak a chro- 
mosomákat és az oszlási orsó achromaticus 
szálait tette láthatókká, hanem a nyugvó sejt 
testében is mutatott különböző, azelőtt nem 
látott alkatelemeket. Ezek közűi legelőször is 
egymással összeszövődő fonalkákat vettek észre. 
Általános előfordulásukat a jénai Frommann Ká
roly már 1865-ben kezdte bizonyítgatni; de első 
leírásaiban a valóság az optikai csalódásokkal 

ép oly bonyolúlt szövedékké egyesült, 
mint ama fonalak a sejttestben. Hiszen a 
mikrotechnika csak több mint 10 év múlva 
emelkedett a Frommann-tói kitűzött föl
adatok magaslatára. Csakhogy kezdetben 
támadt előítéleteitől ő már nem tudott 
megszabadúlni akkor sem, és így a sejt
testben látható fonalak első pontos leírá
sait másoknak köszönhetjük. Flemming itt 
sem kezdeményező, csak tisztázó és álta
lánosító. Számos esetben természettől is 
létező, máskor tudtán kívül mesterségesen 
előidézett fonalakat látva, néha inkább 
csak megsejtve a sejttestben, a fonalkás 
szerkezetet annak általánosan jellemző, lé
nyeges szerkezeteként állította elénk. A 
többnyire laza, hullámos, különböző vas
tagságú fonalkák, gyakran minden irány
ban összeszövődve, de rend szerint sem 

el nem ágazva, sem egymással össze nem nőve, 
alkotják a sejttest egyik részét; homogeneus, 
szívós, nem folyékony közti állomány képezi a 
másik részét. De épen oly jellemző a többé 
homogeneusnak nem tartható nyugvó magban 
is bizonyos gerendázatos szerkezet: magburok, 
gerendázat, a magtéren át kifeszítve, magtes- 
tecskék, közűlök egy achromaticus, gyakran

leánychromos omák

8. ábra. Az indirectus magképződés két phasisa, fiatal Salamandrina boreben. 
A. az anyacsillag stádiuma az oszlási orsó pólusáról nézve. B. a két leany- 
csillag stádiuma oldalról nézve, /1-ban az összesen 16 cliromosomabol csak 10, 
Ä-ben 6—6 van lerajzolva. /4-ban a chromosomák leánychromosomákra van- 
nak hasadva. C-ben a B baloldali leánycsillagának összes chromosomal, a 
hogy kissé rézsűt nézve látszanak, föl vannak tüntetve. 1000-szeres nagyítás.
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több chromaticus, s a magburkot ezeken kívül 
megtöltő magnedv. Flemming szerint typicus 
sejt a g. ábrában, /4-ban föltüntetett porczsejt, 
és typicus mag a #-ben föltüntetett sejtmag, 
egy csigolyaközti dúczsejt magja.

porcztok (nem sejthártya)

9. ábra. A. Tarajos vízigyik porczsejtje, melynek teste a Flemniingtől általá
nosnak mondott fonalkás szerkezetet mutatja. Ugyanannak csigolyaközti dúcz- 

sejtje, a mag Flemming szerint való szerkezetével. 1000-szeres nagyítás.

Nem elégíthet hát ki többé, mondja 1882-ben 
Flemming, a sejtnek 20 év előtti Schnitze-féle 
meghatározása. Az új meghatározásban kifeje
zésre kell juttatni a sejttestnek és a magnak 
jellemző fonalas szerkezetét is. Legjobb volna 
egyszersmind a túlhaladott fogalmakkal kapcso
latos sejt szót is végkép kiküszöbölni; de nem 
czélszerű használni a protoplasma kifejezést 
sem, mert Schnitze azt állította, hogy a proto- 
plasma homogeneus, és, íme, most kiderül, 
hogy fonalkás szerkezetű, és az ilyen szerkezet 
lényeges tulajdonsága.

Ámde mások ezt nem ismerték el ; lénye
gesnek más szerkezetet állítottak, a fonalkásat 
vagy tagadták, vagy csak mellékes valaminek 
fogadták el, mert másként nyert készítményeken, 
más vizsgálati anyagon, sőt ugyanazon készít
ményeken is, más fölfogással, őszintébben szólva, 
más előítélettel, másnak látták. A protoplasma 
szerkezete fölött megindúlt a végtelen vita, 
mely, nem épen dicséretesen, különösen tudo
mányunk utolsó 10 évét jellemzi.

Pedig protoplcisma-szerkezet föiött, jól meg
gondolva a dolgot, nem is lehet vitatkozni. 
Lehet a sejttest szerkezete, sejtszerkezetek fö
lött, de protoplasma-szerkezet fölött, mihelyt 
protoplasmán ugyanazt értjük, a mit Schnitze, 
nem lehet. A protoplasma szónak más értelmet 
adni azonban megtiltja a történeti igazság. Pro- 
toplasmának Schu!tze-ék, a mint föntebb kiemel
tem, a homogeneus alapanyagot nevezték, a 
melyből a sejttestben foglalt formált elemek ki
különülnek, nem pedig ezeket és az alapanyagot 
együttvéve. Igaz, hogy más formált elemeket, 
mint zsír- és fehérjenemű szemecskéket és az 
izomsejtekben az összehúzékony fibrillumokat 
nem igen ismertek. De épen úgy, mint a hogy 
az utóbbiakat nem számították hozzá, nem szá
mítottak volna a protoplasmához más formált 
elemeket sem, ha olyanokat megismernek vala 
a sejttestben. Határozzuk csak meg a protoplas- 
mát történetileg híven, és vége a protoplasma- 
szerkezetről való vitáknak!

Sőt, ha logicusan okoskodunk tovább, ma

már még a sejtszerkezet, a Köl/iker-íé\e nevet 
használva, a protoblasták szerkezete fölött sem 
fogunk vitázhatni.

Protoplasmán, a benne eloszolt vízcsöppeket, 
netán valamely fehérjeféle vizes oldatának csöpp- 

jeit, nem számítva, azt az állományt ér
tem, mely a teljesen kiéhezett és diffe- 
rentiálatlan protoblasta testét alkotja. Tehát 
azt az állományt, a mely valamely akár 
állati, akár növényi szervezetnek külön
féleképen táplált és differentiált proto- 
blastjaiban — figyelmen kívül hagyva a 
sejtmagot és netáni sejthártyát— közös; 
azt az állományt, mely az élethez — eset
leg a sejtmagon kívül — egyedül nélkü
lözhetetlen alkatrészét képezi a protoblas- 
tának. Ez az állomány magában véve 
homogeneus, de különféleképen helyez- 
kedhetik el a protoblasta testében, a meny
nyiben különböző anyagok halmozódhat
nak föl ott rajta kívül, és belőle különféle 
structuraelemek alakúihatnak ki, mint a 
protoblasta termékei. Protoplasmából áll 

a fiatal embryonalis protoblasták teste; de már 
abban is van a protoblasmán kívül kisebb- 
nagyobb csöppekben eloszolt víz, melyben kü
lönböző anyagok lehetnek oldva, és van több
kevesebb székszemcse, még föl nem használt 
tartalékul szolgáló táplálék.

Leydig Ferencz szerint a protoplasma olyan, 
mint valami spongya, szilárdabb, likacsos, jára
tos állomány, melynek űréiben folyadék foglal
tatik; a tulajdonképen élő ez a folyadék, a 
hyaloplasma, a másik, szilárdabb állomány, a 
spongioplasma, élettelen váz. A botanicus Ber- 
thold szerint a protoplasma emulsiószerü folya
dék, fejet, olyan, mint a tej; benne apró csöp- 
pek alakjában elosztva lebeg egy folyadék egy 
másik folyadékban, a mely az előbbenit nem 
oldja. Biitschli Ottó is folyadéknak tartja a 
protoplasmát, de habos szerkezetűnek, mint 
valami szappanhabot; a buborékok fala a tulaj-

összehúzékony kéregállomány 
a myofibrillumokkal

velőállomány, habszerű elrende
zésű protoplasmával

B
10. ábra. Részlet egy Pióczafélének (Clepsine) nagy izomrostjaiból, 
A. az izomsejt körösztmetszetének egy czikke, B. egy ilyen czikk hossz- 
metszete. Az összehúzékony fibrillűmok (myofibrillumok) a sejtnek 
kéregrétegében különültek ki s ott helyenként sugaras sorokban állanak, 
helyenként léczekké egyesültek. A protoplasma a sejttestben a Bütschli- 
től általánosnak mondott habszerű elrendeződést mutatja. 1000-szeres 
nagyítás, a myofibrillumok nincsenek mind megrajzolva, csak soraik 

jelezve.

donképi élő protoplasma; a buborékot persze 
nem levegő, hanem folyadék, enehylema tölti 
meg. Altmann Richard számtalan apró szemecs- 
kéből állónak látta, melyek hemogeneus, kocso
nyaszerű alapanyagba vannak ágyazva; a volta- 
képen élők, elemi élő organismusok, ezek a

magburok
gerendázat

achromaticus
nucleolus

chromaticus
nucleolusok

sejtest
onalak hálózata 

a sejttestben
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graniilumok; az alapanyag csak olyan, mintáz 
a kocsonya, mely az apró bacterium-telepekben, 
a gloeákban, a microbiumokat egyesíti; a gra- 
nulumok megannyi magában is élő microbium, 
s a sejt számos ilyen elemi lénynek telepe.

A protoplasma fogalmának előre bocsátott 
használatával ezeket az elméleteket, ha'el is fo
gadnék őket, a protoblasta alkotására vonatkoz
tatva, mind másképen kellene kifejezni. Leydig- 
gel azt kellene mondanunk, hogy a spongya- 
szerű sejttestet eleven folyadék itatja át meg át; 
Berthold-ként, hogy a sejttest arányoslag apró, 
Bütschli-ként, hogy arányoslag nagy folyadék- 
csöppökkel, Aítmann-kéni, hogy apró szemecs- 
kékkel van telezsúfolva, és hogy ez vagy az a 
protoblastának, nem a protoplasmának, ősi, 
jellemző alkotása.

De nem az, sem a fonalkás, sem a hálózatos, 
sem a spongyaszerű, sem a tejszerű, sem a hab- 
szerű, sem a szemecskés; hanem az egyesconcre- 
tus esetek szerint, a melyekben vizsgáljuk, majd 
ilyennek, majd olyannak mutatkozik, majd pedig 
mindenik szerkezetet egyesíti magában. Esetről- 
esetre különböző ugyanis a tápláltsága, külön
böző a szervezete. Ha magában is egész állat vagy 
növény, különböző lesz ahhoz képest, minő 
faja az egysejtű állatoknak vagy növényeknek ; 
mint Amoeba egyszerű, mint Infusorium, pld. 
Paramaecium, Stentor vagy Stylonychia, igen 
bonyolult Organismus. Ha alkotórésze egy több
sejtű állatnak vagy növénynek, egészen más 
lesz a szerint, a minő specificus sejtté alakúit 
az egész Organismus szolgálatában. Egészen 
egyszerű, finoman habos, odvacskás (alveolaris) 
szerkezetű, vagy sajátos granulumokat is tar-

a dúczsejtnek 
ú. n. tengely- 

nyújtványa

11. ábra. Borjú gerinczvelejének dúczsejtje, az 
idegáramvezető rostocskák (neurofibrillumok) föl
tüntetésével. 500-szoros nagyítással, de a rostocs
kák olyan vastagokra vannak rajzolva, mint a 
minőknek 1000-szeres nagyítással látszanak. A sejt

mag csak jelezve.

tahnaz, ha fehér vérsejt. Párhuzamos, egyenes 
lefutású, de változatosan elrendezett, hálózattá 
soha nem szövődő hosszú rostocskákat külö
nített el magában, ha izomsejt, és az alatt testé

nek másik része habos szerkezetet ölt (1 o. ábra). 
Bonyolúltan futó, rácsozatokká egyesülő fona
lakat látunk benne, hadúczsejt; de ugyanabban 
a dúczsejtben sajátszerűen rendezett chromati- 
cus granulumokat is látunk; látjuk a sejttest

magburok

maggerendázat

adnom. \  g g T  jg g

granulált (cliro- 
maticus) dendriticus 

nyujtványok

iT?-''

!iL i**4 3
Ä  * * * *

* * /

t

tengely nyujtvány 
(granulálatlan, 
achromaticus 

nyujtvány)

• \

Nissl-ié\<i
granulum-
csoportok

\ \

12. ábra. Borjú gerinczvelejének dúczsejtje, granulált szerkezetének 
(a Nissl-féle granulumcsoportoknak) föltüntetésével. 500-szorós nagyí

tással. A sejtmagnak fonalkás és szemecskés képe.

egy részét spongyás, a másikat finoman ha
bos szerkezetűnek; látunk bonyolúlt járatokat. 
Tőlem függ, hogy a dúczsejtnek a n ., a 12.,
13. vagy 14. ábrában rajzolt képét akarom-e 
látni. Mindenik természetes állapot folyománya, 
csakhogy a protoblasta különböző alkatelemeit 
különböző eljárásokkal külön-külön tehetem

láthatókká, hogy annál jobban tanúlmá- 
nyozhassam őket.

Leírhatom egy-egy elemi élőlény alakját 
és belső alkotását; de hiábavaló törekvés, 
alaki tulajdonságokból akarni levonni az 
elemi élőlény általános meghatározását. 
Ezért sejtnek, vagy általánosabb névvel 

protoblastának, valamely élőlénynek azt a leg
kisebb alkotórészét nevezem, a mely még matatja 
vagy egykor matatta az élet összes jellemző 
tüneteit: idegen anyagrészek áthasonítása útján 
való növekvést, szaporodás útján való megújú- 
Iást, mozgékonyságot, ingerlékenységet, és, a 
mi az egyéniséget eredményezi, részeinek egy 
központ vonzásától való függését, bizonyos 
irányítottságát, mely, ha valami ideiglenesen 
meg is zavarja, ismét helyreáll.

Az elvont (abstractus) protoblastának testét 
üvegszerűen egyneműnek gondolom, mert benne 
még egyenletesen szét vannak osztva azok a 
különböző természetű molecula-csoportok, tag- 
mák, melyek, látható formákba csoportosúlva, 
az egy bizonyos (concretus) protoblasta szerve
zetének egyes alkatrészeit képezik. Ha valamely 
specialisáít protoblasta legjellemzőbb működését 
benne bizonyos alakelemek kikti lön ülésével lát
juk is kapcsolatban, nem állíthatjuk, hogy erre a 
működésre egy másik protoblasta, melyben 
olyan alakelemek kikülönűlve nincsenek, kéz-

sejtmag

magocska
(nucleolus)

elágazó (dendriticus) 
nyujtványok
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dettől alkalmatlan volna. Ugyanazok a tagmák 
benne is megvannak vagy megvoltak, csakhogy 
rendezetlenül maradtak. Az izmok összehúzé- 
kony rostjait, a myofibrillumokat, inotagmákból 
alkotottnak gondoljuk; inotagmák az Amoeba 
testében is vannak, azért képes összehúzódá
sokra. Az idegek vezető rostjait, a neurofibril- 
lumokat, neurotagmákból állónak vélem, s azt 
hiszem, neurotagmák is vannak az Amoeba 
testében, mert az Amoeba is ingerlékeny. így

sejtenbelőli 
járatok hálózata

13. ábra. Borjú gerinczvelejének dúczsejtje. A sejtenbelüli járatok 
üre fekete anyaggal kitöltve, a járatoktól alkotott hálózat föltünteté

sére. A mag csak jelezve. 500-szoros nagyítással.

olyan protoblastát is képzelhetek, a melyben 
a sejtmagot alkotó legjellemezőbb tagmák, a 
chromatinaszemcsék, is egyenletesen vannak el
oszolva, s azért mégsem tarthatnám az ilyen 
magnélküli protoblastát lényegesen másnak, 
mint a maggal ellátottat. Nincs tehát ok rá, 
hogy Monaeresek létezését a priori kizárjuk.

Más kérdés, hogy élnek-e csakugyan rna is 
még Monaeresek. Még csak néhány fajában a 
protoblastáknak nem tudunk formált magot 
mutatni ki. Ha majd ezekben is megtaláltuk, 
azt kell mondanunk, hogy, úgy látszik, a ma 
létező összes protoblasták magasabb fejlődési 
fokon állanak, mint a minőn voltak a Monaeresek, 
és hogy a formált magot állandóbban egy 
protoblasta sem nélkülözheti, a mely magos 
protoblastából származott.

De a Darwin-ié\e mozgalom új életre keltette 
bennünk azt a Cuvier tekintélyétől és más tekin
tetektől egy darab időre elaltatott meggyőződést, 
hogy minden magasabbrendű Organismus gene- 
ratiók százmilliói alatt lefolyt átalakulás ered
ménye, mely az élő lényre nézve képzelhető 
legegyszerűbb állapotból indűlt ki. Az életnek 
a földön is kellett kezdődnie; ma sehol sem 
mutatkozik másként, mint élő lények képében, 
még a fejlődésnek legalsó fokán sem, tehát a 
képzelhető legegyszerűbb elemi élőlényekben 
testesült meg először is. Azok pedig, igaza 
van fiaeckel-nek, a Monaeresek.

Párhuzamba állíthatók így a protoblasták a 
chemiai anyagok moleculáival. Az elmélet azo
kon is valamely anyagnak ama végső részecs
kéit érti, a melyek tovább nem oszthatók a nélkül, 
hogy chemiai tulajdonságaik meg ne változza
nak. A protoblasta az élő organizmusokra nézve 
az a valami, a mi a chemiai anyagokra nézve 
a molecula. Az anyagi létezés harmadfokú, az 
élővilágnak legalsóbb rendű, elsőfokú egységei. 
A külön egységekké tömörülés első fokán álla
nának az atomusok, mint az elemeknek immár 
oszthatatlan, lényegük változása nélkül kisebbre

nem képzelhető összetévői, melyek az őselem, 
az aether, parányáiból állanak. A második fokon 
vannak a moleculák, mint a vegyületeknek, 
azok fölbomlása nélkül, még elképzelhető, külön
nemű atomusokbó! álló legkisebb részei, illető
leg az elemeknek physikailag létező legkisebb 
atomus-csoportja. A harmadik fokot jelzik, mint 
különnemű moleculáknak még magasabb rendű 
egységgé kapcsolódása, a protoblasták. Ha a 
tojásfehérje moleculája százaiból áll az atomu- 
soknak és nagy számából a bizonyos mérték
ben már rendezett atomusok csoportjainak, az 
úgynevezett radicaléknak, és ha a tojásfehérje 
már óriás a moleculák között, nem lehet cso
dálni, hogy, ilyen óriási moleculáknak milliói 
kapcsolódván össze, szemmel is látható egy
ségekké váltak a protoblasták.

Épen úgy, mint a hogy, akár egyszerre, akár 
időről-időre, lényegesen különböző atomusok 
s azután moleculák állhatták elő a mindenütt 
egyforma aetherparányokból, úgy jöhettek létre 
mind egy időben, vagy, lépést tartva a föld 
physikai viszonyainak módosúlatával, bizonyos 
egymásutánban a protoblasták számtalan fajai, 
melyek, mint különnemű elemi élőlények, ille
tőleg különnemű állatok vagy növények sejtjei, 
bár ugyanazon moleculákból állhatnak, lénye
gesen különbözők. De lényegileg egyformák, 
mint ugyanannak az állatnak vagy növénynek 
bármennyire különbözővé formálódott sejtjei, 
mert mind ugyanarra a sejtre, a petesejtre, vagy 
általában egy sejtre vezethetők vissza.

Ennek a sejtnek pedig azok a tulajdonságai, 
a melyek megkülönböztetik minden más élő
lény sejtjeitől, a mely tulajdonságokból az illető 
állat- vagy növényfajnak saját külön bélyege 
származik, azok nem változnak meg egyetlen 
származékában sem. Azokat másképen, mint a 
földi élet kezdete óta különlegeseknek, a maguk

14. ábra. Borjú gerinczvelejének kis dúczsejtje, a sejltest és mag Biitsch/i 
szerinti habos szerkezetének képét mutatva. 1000-szeres nagyítással.

összegében fajilag jellemzőknek, nem is tudom 
elképzelni a nélkül, hogy biztosan megállapított 
tényekkel ellenkezésbe ne jutnék. Az ólom, a 
mióta létezik, mint külön faja világegyetemünk 
elemeinek, mindig ólom maradt és nem öltötte 
soha az arany tulajdonságait, — nehéz éjjeli 
órákban hiába sóvárogta ezt az átalakúlást az 
alchymista.

így, ha a kezdetben létrejött elemi élőlények-
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nek bizonyára sok millió faja közűi az egyiket 
A-nak, a másikat ß-nek, a harmadikat C-nek 
nevezem, úgy ez a háromfélesége az elemi élő
lényeknek föltéve, hogy azóta teljesen ki nem 
pusztult, ma is mint A és B és C fog egy
mással szemben állani. Helyesebben szólva, az 
egyik lesz ma Ax, a másik Bx, a harmadik Cx; 
mert az x jelzéssel azt az esetleg óriási külön
bözésre vezető átalakulást kívánom kifejezni, 
a melyen létrejöttük óta mindenik körösztűl ment.

Ax ma talán milliószorés milliószor milliomod- 
magával él együtt magasabbrendű egységeket 
alkotó társaságokban, a melyeket Embernek mon
dunk. A Bx-iő\ alkotott sejttársadalmat ma, 
úgy lehet, Majom-nak nevezzük. Cx pedig ma 
is állandóan magányos protoblasták képében 
él és, mint tágas pusztaságon, bolyong a béka
lencse levelén ; létezéséről sem tud a köz em
bere és Amoebának hívja a tudós.

Kezdetben, tehát az átalakításnak o fokán, 
Monaeres volt még mindenik, és Ao Co-tól 
talán nem különbözött láthatólag többen, mint 
a mennyire különbözik ma egy Protogenes egy 
Protamoebá-tói. Az átalakulásnak a fokán talán 
Ay. is By is amolyan amoebaforma, sejtmagos 
lény volt már, mint aminő Cx ma is még. Az 
átalakulásnak v fokán Au, mondjuk, már azt az 
állapotát mutatta a fejlődésnek, mint a melyen 
van Bx, a majom, ma. A fölűletesen ítélő, ha 
valamely varázslat útján, visszafelé röpülve az 
időben, megpillanthatná, talán gorillának mon
daná, pedig ember, csakhogy fejletlenebb ember 
volt akkor is, valaminthogy ember fog maradni 
az átalakúiásnak egy mától millió évre követ
kező fokán, példáid az y fokon is. By viszont 
nem lesz akkorra sem emberré, hanem meg
marad majomnak, talán fejlettebb, de lehet, hogy 
elsatnyúlt, minden esetre azonban átalakúlt 
majomnak.

így változott és változik tovább, valameddig 
csak végleg ki nem pusztul, az élőlények min
den faja, — a faj szót itt nem a rendszertani 
kathegoria, a species, értelmében, hanem köz- 
nyelven, az eredendő különbözőség jelölésére 
használva. Változik a létezőnek minden meg
jelenési módja; a különbség csak az, hogy az 
arany, az ólom, azért mint elem, lassan változik, s 
változatlannak mondjuk. Ellenben arányoslag 
gyorsan változnak az élőlények fajai, fajuk sze
rint az egyik gyorsabban, a másik lassabban, 
ez így, az amúgy; s a változásnak ezt az elvi
tathatatlan tényét az organicus világ fejlődésének 
nevezzük. A fejlődésnek szükségképen általános 
törvényei is vannak, mert a protoblastáknak is 
vannak általános, közös tulajdonságaik. Így értem 
én az élőlények átalakúlását, a melyet descenden- 
iiának mondanak műnyelven és egy Lamarck, 
egy Darwin különfélekép igyekeztek magyarázni.

Az élő világ létrejöttének folyamata azon
ban szükségkép azonos törvények szerint, 
mint az illető faj fejlődésében, ismétlődik 
minden egyes élőlény individuális fejlődésében 
is : a bonyolúit forma kiindulása az egyszerű 
protoblastából. Sőt, többet mondok, a Monae- 
resből. Erre a meggyőződésre pedig engemet 
utolsó nagy sejttani fölfedezéseink, a valódi 
formált sejtközpontnak megismerése, vezetett:

a két leánysejt, mikor létrejön, eleinte, rövid 
ideig a monaeres-stadiumon van, s azután al
kotnak, az anyamag darabjaiból, ők is magot. 
Két új sejtközpont föllépte a két új, még ma- 
gotlan leánysejt létrejöttét világosan jelzi: a mag, 
mely csak később bomlik föl, még egyiké sem.

Mialatt folytak a viták a protoplasma szer
kezete fölött, a belga Van Beneden Eduard föl
fedezte a sejtközpont első látható jelét. Először 
1876-ban, barázdálódó petékben pillantotta meg, 
az oszlási orsó két pólusán egy-egy kis gömb 
képében, amelyeket sarki testecskéknek nevezett 
el. Ezekre is csak jóval később sikerűit általá
nosabb figyelmet irányítani, főleg neki és Neyt- 
nek 1887-ben és a német Boveri-nek 1888-ban, 
egy az életről való ismereteink történetében 
rendkívül fontos állatnak, a ló bélgilisztájának 
petéjében.

Ma tudjuk, hogy a sejtközpont, a cytocentrum, 
egy vagy több centriolum-ból, parányi szemecs- 
kéből áll (I. az 5., 15., illetőleg 6. ábrát), melyek 
egy homogeneus gömbbe, a centrosomába lehet
nek zárva (1: a 15. ábrát); a centrosomát kör-

szíkszemecskék

attractiói sphaera 
sugárzattal

achroniaticus 
szálak pamata
chromosoma

centriolum

centrosoma

15. ábra. Megoszlási, helyesebben sejtoszlási orsó (első' irányorsó) 
egy tengeri Halpiócza(Branchellion) petéjében, 1000-szeres nagyítással. 
Az anyasejt magjából négy kis gömbölyded chromosoma maradt, 
melyek közül egyszerre csak kettő látható. Az orsó két pólusán a 
két új sejtközpont (cvtocentrum) attractiói sphaerával, centrosomával 
és centriolummal. Ä chromosomákat a cytocentrumokkal achroniaticus 

szálak egy-egy pamata köti össze.

nyezheti még, és a sejt oszlása közben mindig kör
nyezi, a protoplasma sugaras meggyűlemlése, az 
attractiói sphaera (1. 15. ábra). Ma már tudjuk, 
hogy a Van Beneden fölfedezte valami a proto- 
blastának, a ma élő protoblastáknak, állandó 
orgánuma, olyan értelemben, mint a sejtmag; 
de a maga formált mivoltában épen úgy nem 
tartozik a protoblasta fogalmához, mint a sejt
mag. Van Beneden és Boveri csak állították, 
hogy mindig jelen van, és még hozzá nem is 
helyes következtetés alapján, csak amolyan sejt
tani dogmaként, mint a hogy Schwann-ék a sejt
hártyát állandónak tartották. De ma már tud
juk azt is, hogy a sejt életében jóval fontosabb 
szerepe van ennek az új orgánumnak, mint a 
jó öreg sejtmagnak. Le veled sejtmag, ülj a 
trónusra centrosoma! Ez lett az utolsó 10 év 
sejtbúvárainak jelszava.

És a biológiának ez a nagy fölfordulása, 
a mely azonban nem csak változás, hanem igazi 
haladás is, hatalmas előbbrehatolás^ az élet 
titkaiba, ez a ló:bélgilisztájának tanúlmányozásá- 
ból indúlt ki. Kaczagjatok hát, kedves ismerő
seim, művelt magyar társaság! Képzeljétek el
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a rövidlátó tudóst, a mint a ló beléből frissen 
kivett giliszta fölé hajolva, leteszi pápaszemét, 
hogy még közelebbről láthassa, bonczolhassa 
a gilisztát! Aztán kaczagjatok újra rajtam is, 
a ki idestova húsz éve bonczolom a nem sokkal 
szebb pióczákat. De tudod-e barátom, mit ta
láltam ott? Megtaláltam a te romlott idegeidet 
ép állapotban. Megtaláltam a burkoló cabele- 
ken, az idegrostokon, belül azokat a sokszor 
állított, még többször tagadott, de soha még 
nem látott drótokat, a melyek, agyvelőd dúczsejt- 
jein át elvezetve rekeszizmaidhoz, lehetővé teszik, 
hogy kikaczagj. És majdan egykor, nem tudom 
még, mikor, lehetővé fogják tenni azt is, hogy 
idegeidet, ha pusztulóra juttattad őket, igazábban, 
mint ma, meg is gyógyíthassuk. Találtam én 
ott a parányi sejtnek olyan csodáit, a melyek a 
centrosomáknál nem kevesebbel fognak hozzá- 
járúlni ahhoz, hogy az új században más szem
mel nézzük az életet, mint az elmúltban.

De előbb csak telj be a kaczagással! Azután 
gondolkozzál kissé! Akkor talán majd, ha Te 
is úgy akarod, valamivel többet is elmondok 
a mai sejttanból, önismeretünk mai állapotáról.

Magyar érintkezés Georgiával a 
XVII. században.

A magyar müvelődéstörténetíró bizonyos 
örömmel jegyzi föl azon adatokat, melyek 
szerint a külföld magyar művészek, ipa

rosok, mesteremberek és feltalálók munkáját 
vette igénybe. Úgy tekinthető ez, mint vissza
fizetése a kölcsönnek, melyet külföldről vettünk, 
vagy pedig mint olyan kölcsön, melyet mi adunk 
a törlesztés reményében. Annál szívesebben 
jegyezzük fel ez adatokat, minél régibb időről 
szólnak, és méltán, mert művelődésünknek már a 
múltban fejlett voltáról tanúskodnak. Ilyen adat 
például, hogy csak néhányat említsünk, hogy 
már a XIV. században magyar művészek ké
szítik Szent-György szobrát Prága városa szá
mára; valamint az is, hogy 111. Iván czár Mátyás 
királytól kér ágyúöntő mesterembereket, ötvö
söket és kőműveseket. Hasonló adatok a követ
kező századokból is maradtak fent. Igaz, gyér 
adatok, de elegendők arra, hogy művelődésünk 
folytonosságát bizonyítsák s hogy miért nin
csenek nagyobb számmal,politikai helyzetünkből 
könnyen megmagyarázható. Századokon keresz
tül katonai határőrvidéke volt hazánk Európának 
s önfeláldozása tette lehetővé, hogy a szomszéd 
országok békésen fejlődhessenek.

A XVII. századból érdekes ilyen példát szol
gáltatnak Misztótfalusi Kis Miklós külföldi érin- 
kezései. Érdekes különben az egész -ember, 
nemcsak működése és pályája, hanem élete 
folyása is.

Egy nagyenyedi öreg deák három százötven 
tallérral zsebében elmegy Amsterdamba s ott 
egy elsőrendű műhelyben megtanulja a betű
metszést, matrickészítést, betűöntést és nyom
tatást s a saját maga által vésett és öntött betűk
kel kinyomtatja a teljes bibliát 3500, az Uj-Tes-

tamentumot és a Zsoltárokat külön külön 4200 
példányban. Mindezt — mirabile dictu — a 
maga költségén.

Mesterségében, melyet bátran lehetne művé
szetnek is nevezni, a tökéletesség olyan fokára 
emelkedett, hogy Amsterdamban is hírnevessé 
vált. Többek között egy belga professzor ilyen 
elismerő sorokat írt neki: Azt mondják, hogy 
te minden belgát felülmúltál a betűöntésben és 
metszésben. A te egykori mestered panaszko
dott, hogy kiragadtad szájából a kenyeret. A 
könyvnyomtatók elmentek háza mellett s téged 
keresett mindenki, a ki betűt akart metszetni . 
Megrendeléseket kapott Lengyel-, Svéd-, Angol- 
és Németországból. Medici Cosimo (e néven 
harmadik), Toscana nagyherczege, egész nyomda
berendezést készíttetett vele s mindent elkö
vetett, hogy rábírja a Firenzébe menetelre. Betű
ket rendelt nála a római pápa s betűmintáiról 
a bécsi jezsuiták azt mondták, hogy soha szeb
bet nem láttak.

Mindezeknél érdekesebb két megrendelés, 
melyet messze Keletről kapott. Az egyik az 
örményektől jött, s Kis ezt írja róla: Hol vagyon 
Amsterdamhoz képest Armenia? Azoknak sokat 
szolgáltam». És ismét egy levelében: «Az örmény 
nemzetség engemet keresett meg és hozzám 
folyamodott betűkészíttetésbeli boldogíttatásá- 
nak okáért». Többet erről nem tudunk. Örmény 
honfitársaink feladata lenne utánajárni, maradt-e 
fent ennek valami emléke, miből állott e «sok 
szolgálat» és «boldogíttatás?»

A másik megrendelés Georgiából való, erről 
már többet sikerült megtudnunk. Elmondjuk 
ezt abban a reményben, hátha valaki kedvet kap 
a tovább nyomozásra. Mert marad még ezután 
is elég, a mi e kérdésben felderítésre vár.

Maga Kis Miklós Mentség czímű művében 
ezt írja:

Hol vagyon Georgia ad radices Caucasi? 
Azoknak Soha nem lévén nyomtatások, hanem 
(mint a' törökök)tsak manu-Scriptummalélvén, 
reá vötte magát a’ Királyok, és maga leírván 
az Alphabetumot és valami contextust, úgy 
küldötte nékem Amsterdamba. Én pedig nem 
approbálván azt a formát; más módosabb 
Betűket tsináltam nékiek: mellyen igen őrül
tének .
Ennél többet nem tudtak errői a dologról 

Kis életírói Pápai Páriztól Csernátoni-ig, vagy a 
kik azóta róla megemlékeztek.

Páriz, Kisünk első életrajzírója, e georgiai 
megrendelést ekként színezi ki az «Életnek 
könyvé -ben, melyet Bőd «Erdélyi Féniks» czí- 
men adott ki:

De mind ezek után, a mi nagyobb benne, 
Betses szép munkája Asiára mene;
Georgia Országnak nagy Fejedelme 
1 Ily szándékkal lön, hogy új dolgot kezdene.

Tudnillik, állítna egy Typographiát,
Szemlélvén idegen Nemzetek példáját,
Metszené-ki az ő betűjök formáját,
Követvén született nyelvének mivoltát.

Kezdet szándékában igen gondolkozik :
Király 'Leveleit ide’stova viszik,
Bizonnyal Ígéri, ha ki találkozik,
Jutalmát el-éri; de senki nem bízik.
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Futtyák levelei széllyel Hollandiát,
Minden-felé viszik azoknak a’ párját;
Kis Miklós meg-értvén Király’akaratj’át,
Betűk metszésére nieg-indítja ujját.

Uj dolgot próbála, de véghez-is vivé,
Idegen betűknek formájokat vévé,
Király kívánságát ditsérettel végzé;
Mellyért hírt, nagy nevet, jutalmát’is nyeré.

Bőd Péter a jegyzetben a következő meg
jegyzést fűzi hozzá: Georgianusok, mondatnak 
Mingrelliusoknak-is, régi nevezetek szerint Ibé- 
rusoknak; ezeknek-is Nyomtató-műhelyet állított 
Tótfalusi». Ebből nem sokkal leszünk okosabbak.

Mi, meg akarván ismerni Georgia, a Kaukázus 
e szép tartománya e korbeli politikai viszonyait, 
a bécsi udvari könyvtárból kölcsön kértük Bros
sét «Historie de la Géorgie depuis l’antiquité 
jusqu'au XIX siede» czímű hatkötetes nagy 
munkáját, mely a szentpétervári akadémia költ
ségén (1850 — 57.) jelent meg s eredetiben és 
fordításban közli a georgiai krónikákat. Ebből 
megtudjuk, hogy Georgia már 1424-ben három 
részre szakadt s a három tartomány azóta soha
sem egyesülhetett hosszabb időre; egyszer
egyszer sikerült ugyan egyik tartomány fejének 
birtokába keríteni a másik trónját, de az ekként 
való egyesítés is csak az uralkodó haláláig tar
tott, ha ugyan — a mire többször volt példa 
már előbb el nem űzték. Folytonos trónvilion- 
gások zaklatták e kis országokat, a minek követ
kezménye lett az is, hogy önállóságát mindegyik 
elvesztette egyik az oroszok, a másik kettő a 
persák fenhaíósága alá került. Fejedelmei közül 
a XVII. század végén, tehát Kis Miklós korában 
különösen hnereth királya, Artsil vonja magára 
figyelmünket. Felvilágosodott, keresztyén feje
delem, sőt költő is, egy nagy költeménynek, az 
«Artsiliani -nak szerzője. Voltaképen csak névle
ges király, mert trónralépte után alig három esz
tendő múlva egy basa haragja miatt elveszítette 
trónját. Négy ízben akarta visszafoglalni, de ha 
sikerült is, egy évnél tovább sohasem tarthatta 
meg. Száműzetése alatt legszívesebben Orosz
országban tartózkodott, hol diplomatiai kikül
detésekre is használták.

Ezeket tanuljuk Vakhust georgiai krónikájából 
s Brossét hozzáadott becses jegyzeteiből. Ezek 
olvasásánál önkéntelen eszünkbe jut, hogy ez 
a tudománypártoló, sőt írói hajlamú fejedelem 
lehetett az, a ki Amsterdamban Misztótfalusi 
Kisnél betűket rendelt. De határozottan állítani 
még sem lehet, ha a valószínűség mellette szól 
is. A másik két georgiai tartomány (Karthli és 
Kakheth) vazallus fejedelmei ép úgy lehettek 
tudománypártolók, ha róluk a krónikák nem 
szólnak is. Most is, mint néha szokott, a vélet
len jött segítségünkre.

Brossét említi művében a hatodik kötet végén 
(t. i. II. partié: Histoire moderne: 2. livraison), 
hogy már elkészült jegyzéseivel, midőn Kunik 
nevű tudós collegája Witsen amsterdami polgár- 
mester Noord. en Ost Tartarye» (3. kiadás 
Amsterdam 1785) czímű munkájára figyelmez
tette, melyben számos adatot talált Georgiánra 
vonatkozólag s többek között Artsilnak Witsen- 
hez georgiai nyelven írt levelét is hasonmásban 
és fordításban.

Csudálatos véletlen, e levél nyújt módot arra, 
hogy Artsil és a Misztótfalusi Kis georgiai feje
delmének személyazonosságát megállapíthassuk.

Maga a levél Brossét franczia fordítása után 
így hangzik:

isten segedelméből, mi Artsil Bagratid, 
Dávid nemzetségének nyolczvanegyedik ki
rálya, hnereth, Kakheth, az egész Likhth- 
Imereth királya, hálát adok az én Uramnak, 
a Jézus Krisztusnak a számkivetésben, a 
melyben vagyok, miként régen trónon ülve. 
E köszönőlevelet irom Neked Witsen Miklós, 
ki bölcseségedért, tudományodért és értel
medért Amsterdam hires városának fejévé 
választattál s üdvözöllek téged mint jó ismerős 
barátomat. Továbbá, megértvén Wiar báró 
úrtól az Ön helyettesétől, hogy fáradozott 
érettünk s kimetszeti nyelvünk betűit, nagyon 
megörültünk ennek s nagyon háládatosak 
vagyunk érette. Egyszersmind elhatároztuk, 
hogy írásban nyilvánítjuk Önnek érzelmünket 
és hálánkat. Lekötelezettei vagyunk. Isten meg 
fog fizetni Önnek érette. Szívességedtől el
várjuk, hogy nem fog késlelkedni, mert nem 
kell halogatni azt, a mi az Isten tiszteletére 
való. Az Úr adjon sikert feltett szándékára.

E levél íratott Moszkvában deczember 
17-ikén a teremtés után 7195-ben (1686.)» Alá
írás: «Én Artsil, a király-úr, megerősítem ezt .
Kétség sem férhet hozzá, hogy e betűmet

szésre Kisiink vállalkozott s e szerint más ol
dalról is meg van erősítve fent közölt állításának 
kétségbevonhatatlan igazsága. Főleg ez volt az, 
a minek hiányát éreztük: a továbbiakat a Kis 
nyilatkozatából kiegészíthetjük. Ebből látjuk, 
hogy a rábízott munkával el is készült, hogy 
módosított a georgiai ábéczén s hogy módo
sítása tetszett Artsilnak.

Brossét több megjegyzést tesz e levélre, de 
ezek közül csak egy érdekel bennünket, az t. i., 
hogy szerinte a georgiai betűk, melyeket Witsen 
metszetett, azok lehettek, a melyek később a 
biblia nyomtatására használtattak.

Brossét közleményei után természetesen 
Witsen említett művét is óhajtottuk látni s a 
ma már ritka munkának első (1692 ik évi) 
kiadását a müncheni udvari könyvtárban kaptuk 
meg s az Artsil levele hasonmását innen közöltük 
a -Történeti Életrajzok -ban. Új idevonatkozó 
adatokat benne nem találtunk, legfeljebb az te
kinthető ilyennek, hogy Witsen maga is említi 
e levél bevezetésében, hogy barátságos szol
gálatokat tett Artsilnak, azért írta az hozzá 
sajátkezűleg e levelet, valamint azt is megtudjuk 
belőle, hogy más levelet is kapott tőle s egyéb 
szolgálatokat is tett neki, tehát tartósabb össze
köttetésben állott vele s tatárországi utazása 
alkalmával a családot meg is látogatta. Nem 
lehetetlen ennélfogva, hogy az amsterdami városi 
levéltárban levelek maradtak fent, melyekből 
talán Misztótfalusi Kisre és ez érintkezésre vonat
kozólag is megtudhatnánk egyet-mást.

Másik érdekes s további kutatásra váró fel
adat volna meghatározni, miben állott a Kis 
módosítása s a georgiaiak között nem maradt-e 
fent e módosításnak valami emléke?
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Tudvalevőleg kétféle georgiai betűrendszer 
van, az egyik a khiitsuri(— papi), a biblia és 
a liturgikus művek írása, szegletes, az örményhez 
hasonló betűkkel; a másik a mkhedrali kheli 
(-- katonaírás) a pali íráshoz cursiv betűkkel. 
Ha Artsilnak a biblia kinyomtatása végett volt 
szüksége nyomdára, úgy itt az első (papi) betű
rendszerre gondolhatunk. Brossét idézett meg
jegyzése is e feltevést támogatja. Mi lett ezután 
e betűk, illetőleg a nyomda sorsa, nem tudjuk. 
Pedig érdekes lenne tudnunk, már csak azért 
is, mert mint Kis és Witsen is írja, a geor- 
giaiaknak addig nem volt nyomtatott könyvük, 
csak kézirati műveket használtak, tehát részben 
Ki síink érdeme az első georgiai nyomda létre
hozása is.

Ennyit tudunk eddigelé Kis e vállalkozásáról 
felderíteni. Kevés ugyan, de több mint a meny
nyit elődeinknél, kik erről írtak, találtunk. Talán 
alapul szolgálhat további kutatásra.

Most különben csak a figyelmet akartuk fel 
hívni reá, később, ha időnk és eszközünk lesz 
hozzá, tovább folytatjuk a kutatást, esetleg 
Amsterdamban is és akkor sietni fogunk 
az eredménynyel megismertetni mindazokat, 
a kik művelődéstörténetünk iránt valóban ér
deklődnek.

Dézsi Lajos.

A pestis ismertetése.

A járványos betegségek történetéből tudjuk, hogy a 
pestist, valahányszor csak Európában mutatkozott 

és dühöngött, mindig úgy hurczolták be, s hogy az addig 
járványmentes országot rendesen egyetlen pestis beteg 
fertőzte be, s hogy kivétel nélkül minden pestis járvány, 
még ha a behurczolásának módja ismeretlen volt is, 
egyes szétszórt esetekből, lassan-lassan fejlődött ki.

Az első eseteknek felismerése tehát a közelgő pestis 
járvány alkalmával nagyjelentőségű, hiszen a pestis el- 
harapódzása ellen való korai és hathatós védekezésnek 
alapföltételét képezi.

A következő ismertetésnek czélja, hogy az orvosokat 
a pestisnek — úgy járványnak, mint betegségnek — tüne
teire megtanítsa, hogy így képesek legyenek a felelős
ségnek lehetősége mellett, a melyben a pestis vagy más 
járványos betegség alkalmával az egészségügyi hatósá
gokkal együtt osztoznak, a közjóért síkra szállni.

A pestis az embert többnyire hirtelen lepi meg, s 
három-ötnapos általános rosszullét képében folyik le. 
A helybeli tünetek gyanánt kezdetben vagy csak a baj
nak későbbi szakában, egyik-másik felületes nyirokcsomó 
lobosan megduzzad, esetleg a bőrön pustula vagy car- 
bunculus fejlődik, vagy tüdőgyuladás jelentkezik. Meg
esik azonban, hogy ezen elváltozások csak a bonczolás 
alkalmával derülnek ki. Nagyjában vázolva, ez az álta
lános képe a bajnak.

Valahányszor a pestis csak kitört, mindig előfordult, 
hogy különben jeles orvosok, a kik a betegségnek fino
mabb viszonyait nem ismerték, vagy pestisre egyáltalán 
nem gondoltak, az első eseteknél azon meggyőződést 
táplálhatták, mintha közönséges carbunculussal, egy szo
kásos nyirokcsomó-infectióval, vagy mindennapos tüdő-

* A német császári egészségügyi hivatal közleménye.

gyuladással, esetleg gyorsan és rosszindulatúlag lefolyó 
typhussal, váltólázzal, lépfenével állottak volna szemközt, 
s mindaddig megmaradtak szilárdan ezen nézetük mel
lett, míg végre a hasonló megbetegedések gyakorisága, 
a halálozások szaporodása, a betegségnek kétségtelenül 
fertőző ereje tudomásukra hozta, hogy egy rendkívül 
veszélyes bántalom a szemük láttára fejlődött ki.

A betegséget bárminő nemű, korú és állású egyének 
megkaphatják. A szegények, szűkölködők hajlékaiban 
előbb üt tanyát, s gonoszabb formában jelentkezik.

A kifejezett betegség kezdetét néha órák vagy napok 
hosszat fáradság, levertség, kereszttáji fájások, fejfájás, 
fokozott szomjúság, étvágytalanság előzik meg. Gyakran 
hirtelen köszönt be. Az első tünetek szúró, égető vagy 
tompa fájdalmak lehetnek, melyek azon helyen jelent
keznek, a hol később vagy nemsokára a mirigygyuladás, 
a carbunculus, vagy a tüdőgyuladás kifejlődik. Ehhez a 
fájdalomhoz aztán hirtelen borzongás, majd hidegrázás 
s ezt követő forróság csatlakozik. A láz néhány óráig, 
napig is eltarthat, mielőtt a helyi tünetek kifejlődnek.

A betegség kezdetét, csaknem kivétel nélkül, szédülés 
kiséri, mely súlyos részegséghez hasonló állapotig foko- 
zódhatik, s akkor a kábultság s a végtagok mozgása 
fölötti uralkodás hiányának külső jeleivel mutatkozik. 
Hányinger, hányás gyakran kíséri a szédülést; a szív- 
gyöngeség, sőt a collapsus sem ritka.

A mikor a beteg az orvos elé kerül, súlyosabb ese
tekben a kórkép rendesen már jól kifejlődött. A beteg 
mereven tekint maga elé, arcza püffedt, petyhüdt és ki
fejezéstelen, a szemek fehére élénken belövelt, a nehéz
kes, dadogó beszéd, a bizonytalan, tántorgó járás a 
részeg emberre emlékeztet. Ezt a hasonlatosságot a bőrön 
levő horzsolások és vérzések, melyeket a beteg tántor- 
gása és elesése közben arczán és végtagjain szerzett, 
néha még fokozzák. A nyelv fehéres, mintha be volna 
meszelve, ritkán málnapiros és szemölcsös. Az egész 
test bőre száraz, forró, néha az arcz és törzs meleg, a 
pulsus nélküli végtagok ellenben hidegek s ragadós 
izzadtságtól fedettek, a lélekzés szorongó, sóhajtozó, a 
szívműködés igen gyors, az erek feszesek, a radiális 
pulsus kettőzött, nagy, vagy pedig már csak fonálszerű, 
a kialváshoz közelgő, míg a szív verése még mindig 
élénk.

Ágyba jutva a beteg csakhamar teljesen elgyengülve, 
álmosan fekszik, csendesen mozog, vagy össze-vissza 
csacsog, máskor hangosan tévengve nyugtalanul ide-oda 
veti magát az ágyon, fölkel, szünet nélkül jár-kél, dühö
sen tombol, s a képzelődéstől űzve haza kell mennem, 
az üzlet után kell néznem, inni akarok — megszökni 
igyekszik, hacsak őt ebben az ápoló, vagy ágyhoz kötés 
meg nem akadályozza.

Alapos vizsgálattal már a legtöbb esetben az első 
órákban sikerül a helybeli góczot megtalálni s így a 
diagnózist megállapítani. Egy frissen keletkezett mirigy
daganat, bőrpustula vagy kezdődő tüdőgyuladás jelei a 
kifejlődött pestis tüneteihez tartoznak. A pestis tehát 
három alakban, úgy mint mirigy-, bőr- és mint tüdő
pestis nyilvánluhat.

A mirigy-pestis. A mirigy- vagy bubo-pestis, a mely 
a betegség leggyakoribb alakja, egy bubo képében jelent
kezik, mely egy vagy több nyirokcsomónak és az azokat 
környező szöveteknek kisebb-nagyobb, gyorsabban vagy 
lassabban fejlődő lobos megdagadásában nyilvánul. A 
betegség első fészke minden külső nyirokcsomó lehet. A 
legtöbb esetben a bubo a lágyékhajlásban vagy a felső 
czombháromszögben fejlődik; gyakori a hónaljban, vagy

különösen gyermekeknél — a nyakon ; néha a tarkói,



19

könyök-, térdhajlásbeli, a fül előtti és mögötti, a nyelv
csont körüli nyirokcsomókban székel a gyuladás. Igen 
gyakran előfordul, hogy míg a felületes nyirokcsomók 
alig izgatottak, vagy látszólag teljesen mentek is ma
radtak, addig a mélyben elrejtett mirigyek bubok-ká fejlőd
tek; pl. a czombmirigyek épekés egy nagy iliacalis vagy 
ágyéki bubo fejlődik ki, melyet, mint egy perityphlitis-es 
daganatot, a hasfalon keresztül lehet érezni; vagy a 
nyaki mirigyek alig duzzadtak, s daczára ennek, a kulcs
csont táján levő tompulat, a nyakon levő szervek össze- 
nyomatása okozta tünetek a mellüreg felső részében 
képződött buboról tesznek tanúságot. A búbot képező 
egyes mirigyrészletek jól kitapinthatok, vagy pedig, ha 
a támasztó kötőszövet is lobos, a környezettől kevésbbé 
elhatárolt vaskos csomót képez, s gyakran a szomszéd 
szövetekre s a bőrön messze terjedő tésztatapintatú 
oedema veszi körül. A nyomás iránti érzékenysége a 
bubonak sokkal nagyobb, mint a spontán fájdalmak, 
úgy hogy a betegek nyugodt fekvésnél, a megfelelő 
végtagot kissé behajlítva, semmit sem szenvednek. Kis 
búbot a beteg és a környezet sokszor észre sem vesz, 
s ezért az orvos az összes hozzáférhető nyirokcsomókat 
óvatosan és ismételten átkutatni köteles.

A pestis-pustula. A pestis-pustula és pestis-carbun- 
culus nem oly gyakori, mint a pestis-bubo. Ezek valahol 
a bőrön, mint bolhacsipésszerű, lencsényi foltok kezdőd
nek. Ezen az érzékeny helyen csakhamar egy zavaros 
artalmü hólyagocska fejlődik, a mely pustula vagy meg
marad vagy pedig a környező szövetek is szívósak, 
kemények lesznek, s gyorsan egy mélybe terjedő carbun- 
culussá, később üszkös fekélylyé alakul át. A pustulától 
a közeli nyirokcsomókhoz vezető nyirokerek gyakran 
meglobosodnak, s ilyenkor rendesen egy bubo kelet
kezik. Ilyen szomszédos mirigydaganat a carbunculushoz 
is csatlakozhatik.

Tüdő-pestis. A tüdő-pestis, a mely egyes járványok 
alkalmával túlnyomóan szerepel, gyakoriság tekintetében 
a mirigyes pestis mögött áll, s rendszerint közönséges 
heves katarrhalis vagy crouposus pneumonia képében 
folyik le. Némely esetben a közönséges tüdőgyuladá- 
soktól, még ha a súlyos általános tünetek rendkívüli 
rosszindulatúságát jelzik is, a köpésnek bakteriológiai 
vizsgálata nélkül biztosan megkülönböztetni nem lehet.

Általánosságban. A bubo, a pestis-pustula, a tüdő- 
gyuladás már a betegség kezdetén jelen vannak, néha 
a láz előtt, azzal egyidejűleg, vagy máskor néhány órá
val, sőt nappal később fejlődnek k i; a harmadik napig 
ritkán késnek.

A pestis valamennyi alakjánál föltűnő a korai szív- 
gyöngeség; mindenik formánál a baj kezdetén gyomor- 
és bélizgalmi tünetek, érzékenység a hypochondriumban, 
a vakbél tájékán, heves hányás, később fekete bélsár- 
tömegek jelentkeznek. Csaknem szabályszerű, hogy a 
has kissé felfúvódott, a lép megnagyobbodott, puha és 
tapintható s a vizeletben fehérje nyomai mutathatók ki. 
Vérhányás, véres vizelés ritkább. A manduláknak diphte- 
ritikus megbetegedése gyakran és korán észlelhető, a 
kötőhártya többé-kevésbbé mindig belövelt, s ezt néha 
hirtelen a porczhártya szakadása követi, a mely a szem 
teljes elgenyedéséhez is vezethet. A búbokhoz vezető 
nyirokerek néha meglobosodnak, ezek mentén hólyagok 
támadnak s a régiekhez újabb mirigydaganatok is csat
lakoznak.

A pestis lefolyása a megbetegedett szerv szerint 
annyira különböző, hogy míg némely bőr- és mirigy
pestis eset meglehetős szelíden és jóindulatúan, jelen
tékenyebb tünetek nélkül folyhat le, addig a tüdő pestise

szabály szerint a legsúlyosabb tünetek között gyorsan 
halálhoz vezet. A búbok közül a nyaki mirigydaganátok 
okozzák a legsúlyosabb bajt, gyakran fulladási halált 
hoznak létre. Vannak esetek, a melyekben minden tünet 
nélkül, még mielőtt a beteg bajának tudatára jönne, a 
halál villámgyorsan beköszönt. A harmadik vagy negye
dik napján a betegségnek a láz többnyire leszáll és 
gyakran a halál is bekövetkezik. Ha a beteg a harma
dik, negyedik napot kiállotta, úgy vagy továbbra is láz- 
talan marad s meggyógyul, vagy pedig a láz újra kitör 
s alábbhagyásokkai vagy a nélkül tovább húzódik. A 
betegségnek hatodik és kilenczedik napján a láz- és 
pulsus-görbéken rendszerint ismét nagyobb szünetek 
láthatók, úgy hogy ha a betegség hosszabb ideig, vagy 
ha kivételesen a második héten túl is tart, újabb in- 
fectio gyanúját kelti, a mit a másodlagosan fejlődöttt 
búbok is igazolnak. A láz 39—40" C., gyakran azon
ban kevesebb is lehet ; 41" C-ra, sőt magasabbra való 
tartós fölemelkedés a betegségnek vagy egy újabb 
kitörésnek kezdetén elég gyakran észlelhető. A halál előtt 
az erők gyors hanyatlása mellett a láz hirtelen sülyed 
vagy teljesen megszűnik; néha azonban emelkedik is 
és még a holttest hőmérséke is 42" C., sőt több is lehet.

A pestises láz vázolt menetét némely esetben egyéb 
infectiók zavarják; a tulajdonképeni pestishez más lázat 
gerjesztő, nevezetesen streptococcus, phylococcus, pneu
mococcus, vagy influenza bacillus infectiók csatlakoz
hatnak.

A betegség lefolyását a halál bármely időben meg
szakíthatja ; a gyógyuló esetekben a tünetek hirtelen 
vagy lassan fejlődnek vissza. A halál oka, kivéve, ha a 
nyaki mirigydaganatok okozta fulladás vagy tüdőgyula- 
dás folytán következett be, a vérkeringésnek lassú vagy 
rögtönös bénulása szokott lenni.

Halandóság. A betegeknek 10, legfelebb 40° 0-a gyó
gyul meg. A mirigyes pestis-betegek a láz megszűnése 
után a bubo lassú eloszlása, vagy éppen oly gyakran 
elgenyedésével gyógyulnak m eg; a carbunculusos bete
geknél az üszkös szövetek gyorsabb vagy lassúbb lelökő- 
désével végződik a baj.

Súlyos esetekben a gyógyulás hosszú ideig tart. A 
már látszólagosan gyógyultakat a hirtelen beköszöntő 
szívbénulás korán vagy akár később is elragadhatja. 
Sokan pyaemiában, némelyek későbben keletkező pesti
ses meningitisben halnak meg. Némelyek a hosszas 
genyedés folytán előrehaladó sinylődés vagy a belső 
szervek elfajulása, a fokozódó szegényvérűség következ
tében még hetek, sőt hónapok múlva is tönkre mehetnek.

Az utóbetegségek közül a legkülönbözőbb idegek 
elágazódási területére szorítkozó bénulások játszanak 
nagy szerepet.

A nagy halandóság következtében a pestis általános 
prognosisa rossz. Egyes esetekben sohasem lehet biz
tosan megállapítani. Annyit mondhatni, hogy ha valaki 
a harmadik vagy hatodik napon láztalan, valószínűleg 
meggyógyul, hacsak súlyosabb complicatiók nem áll
nak be.

A búbok korai fellépése rendesen jót jelent; vér
hányás, véres vizelés, petechiák, furunculusok, carbun- 
culusok fejlődése, mandola-diphteritis igen rossz jelen
tőségűek. Csuklás a közeli halált jelenti. Tüdő-pestisből 
kevesen gyógyulnak ki. A tüdőknek vagy más szervek
nek előrement chronikus bántalma a gyógyulásnak remé
nyét csaknem teljesen elveszi. Tüdővészesek, syphilisben 
szenvedők, iszákosok a pestist nehezen állják ki.

Pestisben való kétszeri megbetegedés ritka, a má
sodik esetben rendesen halálos.
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A pestis fölismerése. A pestis diagnosisa epidémia 
alkalmával a gyorsan kifejlődő, súlyos, lázas állapotból 
a legtöbb esetben könnyen felállítható, különösen ha a 
nyirokcsomókban, a bőrben vagy tüdőben fejlődő hely
beli elváltozások csatlakoznak hozzá, s ha még ezen
kívül a betegnek sajátságos kábult állapotát, a tántorgó 
járást, a gyönge, alig erezhető pulsust, a szemek belö- 
veltségét, a fehér nyelvet tekintetbe veszsziik. Ha járvány 
nem uralkodik, úgy még a kifejezett esetekben is csak 
oly valószínű diagnosist állíthatunk fel, a mely lépfene, 
rosszindulatú váltóláz, typhus vagy közönséges tiidő- 
gyuladás között engedi meg a választást a szelíd le
folyású, csekély helybeli és általános tünetekkel járó ese
tekben, s a legsúlyosabbakban, a melyek már a tünetek 
kifejlődése előtt halálosan végződnek, a kórismét a beteg 
vagy halott bakteriologikus vizsgálata nélkül meg sem 
állapíthatjuk.

A hibás diagnosist külösösen a pestis okozójának 
megkeresésével kerülhetjük el, s ezért annak sajátságait 
legalább röviden föl kell említenünk.

A pestis okozója. A pestist egy nem mozgó bacillus 
okozza, melynek nagysága, alakja, a fejlődését befolyá
soló külső föltételek, mint a tápláló talaj és hasonlók
nak tulajdonságai szerint, igen különböző. Rendesen 
rövid, két végén lekerekített pálczika, a mely kétszer- 
háromszor oly hosszú, mint széles. Elég gyakori azon
ban, hogy hosszúsága és szélessége közt oly csekély a 
különbség, hogy pálczikának már alig mondható.

A pestis-bacillusok a rendes anihn-festékekkel jól 
festődnek. A bacillusok végei jobban megfestődnek, mint 
a középső részük —- pólus festődés különösen ha 
óvatosan inethylen-kékkel festünk.Gram-methodus szerint 
nem festődnek.

A pestis-bacillusok mesterséges tenyésztése a közön
ségesen használni szokott tápláló anyagokon és folya
dékokban (agar-agar, merev vérsavó, gelatina, bouillon 
stb.) levegő hozzájárulása mellett könnyen sikerül ; le
vegő nélkül azonban nem fejlődik. Czukortartalmú 
táptalajokban gázfejlődéssel járó erjedést a pestis-bacillus 
nem okoz. 25 és 3JrC. között csaknem egyformán jól 
nő. 10—15 'C meliett növekedése ugyan lassabb, de még 
mindig erőteljes s még 5 0 C. hőmérséknél sem szűnik 
meg szaporodni. Ha a culturára használt csírt a pestises 
betegből vagy halottból vettük, úgy még a legjobb viszo
nyok mellett is lassan növekedik. 37 r:C. mellett pld. merev 
agarnak felületén már a 24-ik óra letelte előtt szabad 
szemmel épen hogy csak észrevehető colonia-képződés 
indul meg, a teljes kifejlődéséhez 2—3 nap szükséges. 
A felületén fejlődött culturát gyönge, nagyító üveggel 
nézve átlátszó, apró csöppecskékhez hasonló coloniák 
képezik, melyek egymással összefolyni nem szoktak. 
Bouillonba ojtva a pestisbacillusstreptococcushoz hasonló 
hosszabb vagy rövidebb lánczokat képez. Nagyon kiszá
radt, különösen pedig2 -3 00 konyhasót tartalmazó, agaron 
a pestis-bacillusok már az első vagy második napon 
sok, igen feltűnő involutiós alakokat képeznek, a melyek 
nagy kerekded nagy szabálytalan alakú képződmények, 
s anilin-festékekkel csak rosszul festődnek.

A pestis-bacillusok állandó alakja nem ismeretes. 
55—6o"-ra melegített folyadékokban 10 perez alatt elpusz
tulnak. A forró víz azonnal megöli őket. Vászonfélére 
rászáradva a mi kiimánkon több hétig életképes marad.

A pestis-bacillus a betegek összes productumaiban, 
s a halottaknak többnyire egész testében fellelhető. A 
friss búbok és carbunculusok nedve és szövete, a tü
dőkben levő exsudatum telidesteli vannak pestis-bacil- 
lusokkal. A spontán felfakadó vagy a már éretten fel

metszett bubo tartalmában csak kivételesen találhatók, 
úgy, hogy oly mirigyes pestis-esetekben, a melyek gyó
gyulással végződnek, a fiatal búbokat kellene bemetszeni, 
ha felkeresni akarnók azokat. Daczára ennek, habozásra 
és téves diagnosisra ezek az esetek adnak iegkevésbbé 
alkalmat. A hólyagok és carbunculusok megkarczolása 
révén bakteriológiai vizsgálatra anyagot könnyen nyer
hetünk. A tüdő-pestis esetekben a pestis-bacillusokkal 
telt köpés a legbiztosabb diagnostikai módot nyújtja. 
Ha köpés nem volna, úgy a bonczolás vagy a halott 
tüdejének punctiója világosíthat fel, ha csak a már előbb 
végzett bakteriológiai vérvizsgálat nem adta meg a 
választ. A vérvizsgálatot egyetlen esetben sem kellene 
elmulasztani, mert könnyen végezhető, és gyakran döntő 
befolyású is. A legtöbb pestisbeteg vérében, az utolsó 
órákban, néha pár nappal a halál előtt, kisebb vagy 
nagyobb mennyiségű pestis-bacillus található. A vér- 
cseppet tííszurással a bőr akármely részén vehetjük. 
A rendes váladékokban, m int: nyál, izzadtság, lnígy, tej, 
menstntalis vér, lochia, nehezebben és ritkábban lelhető 
fel. A terminális tiidő-oedemában is szabály szerint és 
nagy mennyiségben jelennek meg.

Ha az élő egyénen a bakteriologikus vizsgálat valami 
okból kivihetetlen vagy eredménytelen volt, a hullán az 
mindig könnyen és biztosan végrehajtható, különösen 
ha kórszövettani vizsgálatot, culturát, és patkányra vagy 
egérre való ojtási kísérletet is végzünk a mikroskopiai 
vizsgálattal együtt. A bőr, nyirokcsomó és a tüdő elsőd
leges helyein kívül a vér, lép, a tüdő hypostasis, epe, 
cerebrospinalis folyadék is igen alkalmasok a pestis-bacil
lus kimutatására.

Sok pestis esetet, a melyek az életben fel nem ismer
tettek, vagy kétesek voltak, csak a bonczolás derít fel. 
Az anatómiai lelet rendesen egyöntetűbb és épen ezért 
characteristikusabb is, mint a kórkép. Az elsődleges elvál
tozások mellett, melyet egyik esetben a szalonnásan 
vagy velősen duzzadt nyirokcsomók, melyeket a ko
csonyásán vagy gyakran véresen és messze terjedőleg be
ivódott szomszédos szövet vesz körül, másik esetben a 
mélyen beszűrődött alapú carbunculus, harmadik esetben 
pedig a lobularis vagy lobaris tüdőtömörülés képez, csak
nem minden hullában megtaláljuk a puha, megdagadt 
lépet, a lackszinű vért, szabályszerű vérzéseket — a 
legkülönfélébb szervekben, különösen a gyomorban, 
vékony és vastag belekben, a vesemedenezékben stb., 
továbbá itt is, ott is elhalt góczokat és a nagyfokú pa
renchymas elfajulást az összes mirigyes szervekben, de 
kiváltképen a májban.

A pestisbetegek kezelése. A pestis betegek kezelésénél 
a legnagyobb gondunk a jó elhelyezésre, a tiszta leve
gőre és a hideg lemosásokra legyen. A betegek nagy 
szomjúságát tőlünk telhetőleg csillapítani kell. A betegek 
legjobban a friss vizet, savanyú italokat, és a tejet szeretik. 
Szeszes italokat az agyvelő és az életre fontos szervek 
kifejezett depressiója mellett sok orvos ellenez.

Az emésztő csatorna kitisztítását, ricinus-olajjal vagy 
más enyhén ható szerrel sokan ajánlják, a mit az a. 
boneztani lelet is igazol, hogy a belekben a vérzés 
épen azokon a helyeken a legnagyobb fokú, a melyeket 
a pangó bélsár izgat. A szivei izgató szerek hatására 
nézve pestis esetekben az orvosok nincsenek egy véle
ményen. 4

A pestis pustulák kiégetése vagy kiétetése, szürke

* Mindazon esetekben midőn a szívgyengeség tünetei fellépnek, 
vagy attól tartani lehet — vitium cordis stb. — a szív működését elő
segítő szerek — mint digital s, cofíein stb. — határozottan indicáltak.

A fordító.
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kenőcs bedörzsölése, Sublimat vagy carbolvizes boroga
tások a nyírokérgyuladásokra és a babokra czélsze- 
rűeknek látszanak. A búbok további kezelése sebészei 
szabályok szerint történik. A tüdő-pestis betegeknél az 
elporlasztott i° 0 carbolmészvíz belélegzését lehet meg- 
kisérteni.

Az ápolók és orvosok a legnagyobb tisztasággal ment
hetik meg magukat. A tiidőpestises betegek köpése és a 
haldoklók tüdőoedemájából származó váladéka leginkább 
fertőző.

Desinfeciio: A desinfectionak a beteg összes ürülé
keire, s a vele érintkező tárgyakra is ki kell terjednie. 
A chemiai desinficiáló szerek közül különösen a sublimat 
( in u0), a carbolvíz (30 n), kresolszappan, chlormészolda- 
tok (2%) alkalmasak.

Óvó eszközök. A betegség elhárítását czélzó, különö
sen az orvosok és ápolók megóvására szolgáló szer 
gyanánt az elhalt pestis culturákkal való oltás, az úgy
nevezett activ immunisálás jöhet szóba. Ez a védőojtás, 
a mint az Indiában végzett tömeges ojtások mutatják, 
veszélytelen, és az infectio ellen ha nem is absolut biztos, 
de mégis határozott védelmet nyújt. Minden esetre tekin
tetbe kell venni, hogy az ojtás védő hatása csak hét 
nap múlva áll be, a mint azt az állatkísérletek igazolják.

A diptheria-serum mintájára óvó- és gyógyítószerül 
is, a pestis ellen nagy fokban immúnisait állatok vér
savóját is ajánlják. Apestis-serum hatékony voltát azonban, 
bár az állatkísérletek a specifikus tulajdonságait igazolják 
is, az emberi pestis-esetekben általánosan el nem ismerik.

A pestis elterjedése. Már előbb említettük, hogy a 
pestis a behurczolás után lassan terjed el. Eleinte ren
desen csak az először megbetegedettek családjában és 
azon személyek között üti fel a fejét, a kik az ápolás, 
és a beteg látogatás alkalmával fertőzték magukat. Nem
sokára azonban, kezdetben ugyan kis számban, a szom
szédos házakban, vagy távolabb fekvő kerületekben lakó 
egyének is megkapják a bajt, jóllehet azok az először 
megbetegedettekkel semmi viszonyban sincsenek. A jár
vány így, ha jó talajra rátalált és szabadjára hagyták, 
hetek, hónapok alatt lassan befészkeli magát; néha azon
ban a körülményekhez képest gyorsan növekedik a jár
vány; ha legmagasabb fokát elérte, ismét lassan vagy 
gyorsabban alább hagy. A járvány azonban néha csak 
látszólagosan múlik e l; pár heti vagy hónapi szünet 
után elég gyakran újabb járvány kezdődik, s ez több
ször is megismétlődhetik. Oly gyors kifejlődésű pestis- 
járványokat, mint a milyeneket az ivóvíz befertőzése 
révén az ázsiai cholera, vagy a typhus abdominalis okoz, 
nem észleltek. A pestisnek fontos tulajdonsága az, hogy 
egyes házakhoz különösen ragaszkodik, s ezekben rend
kívül pusztítólag garázdálkodik. Ha az ilyen járványtól 
kitüntetett házak leromboltatnak, a máshová telepített 
lakók a további infectiótól rendesen megmenekülnek.

A pestis elharapódzásánál első sorban a csira ember- 
ről-emberre való átvitele jön tekintetbe. Ez az átvitel 
történhetik közvetlenül, vagy pedig oly módon, hogy a 
betegek fehérneműi, ruhadarabjai vagy egyéb eszközei 
adják tovább.

Már említettük, hogy a betegség okozói a testből 
mily úton távoznak. A könnyű mirigyes pestis-eseteknél, 
a melyeknél a pestis csirája a megduzzadt nyirokcso
móban elzárva van, a fertőzés veszélye általában véve 
kisebb, még akkor is, ha a bnbok megpuhulnak és fel
fakadnak, mert a pestis-bacillusok ilyenkor már rendesen 
elpusztultak. A súlyos, septichaemias mirigyes pestis fer
tőző képességét már máskép kell mérlegelni, mert ennél 
a betegség csírái a különböző váladékokban még az

életben kiküszöböltetnek, s különösen a tüdő oedemában 
nagy számmal jelennek meg. A legveszedelmesebb a 
tüdő pestise, nevezetesen a pestis-bacillusokkal telített 
köpés, a mely köhögéskor, sőt már a beszéd alatt is 
finom cseppecskék alakjában kerül a levegőbe.

A betegekből kikerült pestis-csírák aztán az egész
ségesek legkisebb, nem is látható hám horzsolásain, 
karczolásain, bolhacsipések helyein és hasonlókon keresz
tül a nyírokutakba jutnak; máskor a száj és torok 
nyálkahártyáján, vagy a turillákon fészkelik meg magukat, 
vagy a kötőhártya zsákjából az orrüregbe jutnak, végre 
esetleg a levegőből vagy a szájüregből a hörgőkbe is 
belélegeztethetnek.

Érthető, hogy ezen emberről-emberre ragadó külön
böző módú infectio különösen oly helyeken igen könnyű, 
a hol szűk, sötét, túltömött lakásokban tisztátalan népek 
élnek. A hol világosság és levegő bőven van, a hol a 
tisztaság uralkodik, ott a pestis tapasztalat szerint nem 
tud lábra kapni.

A pestis elhurczolása a patkányok cs egerek áltat. 
A közvetített és közvetlen fertőzés az emberi érintke
zésben a pestis elterjedésének nem egyedüli módja. 
A járvány kitörésének és elharapódzásának egyes jelen
ségeit csak az a tapasztalat magyarázza meg, hogy a 
gyilkoló járvány az ember környezetében élő bizonyos 
állatokat is megtámadhat. Mindenekelőtt a patkányokat 
kell tekintetbe venni, a melyek a gyomor-bél csatornából 
eredő infectiónak a legnagyobb mértékben hozzáférhe
tőek. A pestis azután közöttük, ha már egyszer kitört, 
igen könnyen elterjed, mert megbetegedett vagy meg
döglött társaikat meg szokták harapdálni.

A pestises patkányok azonban nemcsak a hozzájuk 
hasonlóakra veszélyesek. Ürülék-anyagaik, a melyek 
pestis-bacillusokat nagy mennyiségben tartalmaznak, az 
emberek lakását annál könnyebben fertőzhetik be, mert 
a pestises patkányok tapasztalat szerint az emberektől 
nem félnek annyira, s búvó helyeiket elhagyva nem 
ritkán a lakásban bent pusztulnak el.

Hasonló szerepet játszhatnak — úgy látszik — az 
egerek is, bár határozottan kisebb mértékben.

A patkányoknak részben a föld alatti és egészen ellen
őrizhetetlen összeköttetései érthetővé teszik azt, hogy 
látszólag minden összefüggés nélkül újabb pestises góczok 
keletkeznek, s érthetjük a pestisnek azon tulajdonságát 
is, hogy túlnépes, szűk kerületekben szokott jól befész- 
kelődni, s félbeszakításokkal is képes magát fentartani.

Fordította
Dr. Posgay István.

A gondolatolvasásról.

Néhány hónappal ezelőtt az Uránia szín
házban volt alkalmunk látni Cumber- 
landot, a gondolatolvasót, kinek rend

kívül érdekes mutatványai méltán osztatlan 
tetszést arattak a hallgatóság körében. De 
mutatványainak lényegére, magyarázatára vonat
kozólag már igen megoszlottak a vélemények. 
Volt alkalmam meggyőződést szerezni arról, 
hogy a közönségnek a mysticismus felé hajló 
része e mutatványokat spiritistikus jelenségek
nek tartotta, mely utóbbiakat épp oly kevéssé 
tudja magának megmagyarázni, mint a látott 
mutatványokat. A reális alapon állók és azok, 
a kik azt gondolják, hogy mindent meg tudnak 

magyarázni>>, egyszerű összebeszélésnek, ügyes
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csalásnak jelentették ki a productiókat. És csak 
kevesen voltak, kik ismerve azokat a vizsgá
latokat, melyeket ez irányban eszközöltek egyes 
természetbúvárok — a látott mutatványoknak 
egyedül helyes és a valóságnak megfelelő ma
gyarázatát tudták adni. E szerzett tapasztalat 
bátorít fel arra, hogy röviden összefoglalva az 
eddigi ez irányú ismereteket, tapasztalatokat és 
kísérleti eredményeket, lehetőleg világos képet 
és magyarázatot állítsak az olvasó elé.

Egy kis történeti visszapillantással kezdem !
A gondolatolvasásnak megelőzője, előfutárja 

a távollátás (clairvoyance) és az ebben való 
hit oly régi, mint a történelem maga. A Del- 
phiben székelő Pythia és a Cumae-ban jósló 
Sybylla bizonyságai ennek az állításnak. Apu
lej us említést tesz jövendőmondó fiúkról, sőt 
legújabban írja Stecker, hogy 1882-ben János 
abessiniai király táborában egy tolvaj nyomára, 
egy látszólag somnambul állapotban levő fiú 
vezette a keresőket.

A mesmeristák szerint a magnetizált egyé
nek távollátók. Időbeli és térbeli távollátást kü
lönböztetnek meg. Az előbbinek lényege az, 
hogy a távollátó egyén a jövőben bekövetke
zendő eseményeket előre mondja, az utóbbi 
esetben pedig a távollátó egyén oly tárgyakat 
lát, melyek látkörén kívül esnek, akár átlátszat
lan közeg takarja el a kérdéses tárgyat, akár 
pedig nagy távolság választja el tőle. Az ilyen 
magnetizált egyén állapotát, a melyben távol
látás, sőt gondolatátvitel, gondolatolvasás stb. 
lehetséges -- somnambul állapotnak nevezték.

Mesmer fellépése után igen sok hívője akadt 
annak a nézetnek, hogy a magnetizált egyének 
távollátók és gondolatolvasók; az orvosok nagy 
része elfogadta az állított tényeket, sok helyen 
az egyetem tanszékéről is hirdették a távollátás 
létezését. Nagy gondolkodók, mint Schopen
hauer is, hittek a létezésében. De volt sok 
ellenese is e nézeteknek; több tudományos 
commissio küldetett ki a kérdés tanulmányo
zására és ezek már 1784-ben határozottan ta
gadták az állati magnetizmus létezését. Külö
nösen Bailly kelt ki ellene erélyesen.

A tulajdonképeni gondolatolvasó ember
társának gondolatát, szándékát megtudja, a nél
kül, hogy az utóbbi szóval nyilatkoznék, vagy 
önkénytes jelet adna. Du Prel maga úgy nyi
latkozik, hogy: <e!ég ritkán találhatni fel egyes 
emberekben azt a képességet, hogy a mások 
gondolatát a saját agyvelejükben mintegy ön
tudatra hozni képesek bizonyos fokban». A 
gondolatolvasók azonban több csoportba oszt
hatók, a szerint, hogy mily úton-módon jutnak 
el embertársaik gondolatának az ismeretéhez.

így egy Teste nevű orvos említést tesz egy 
somnambula leányról, a kivel fennakadás nélkül 
társaloghatott oly módon, hogy az orvos csak 
gondolatban intézte hozzá a kérdéseket, a me
lyekre a somnambul leány élő szóval felelt. 
Hasonló esetről ír Barrier Cuvier-nek: hogy 
egy bizonyos Bonneau Euphrosiná-vaX egész 
rendszeres társalgást folytatott az említett mó
don. Dr. Backmann-wak egy somnambulája pon
tosan megmondta azt a pénzösszeget, melyet 
egy közelében álló úr az erszényében hordott.

Müller Rudolf egy asszonyról azt írja, hogy 
ez somnambul állapotban csukott szemmel min
dent meglátott, a körülötte lévő tárgyakat, azo
kat is, melyek le voltak takarva, sőt a test bel
sejébe is beláthatott. Az ismert Puységur egy 
parasztot ejtett somnambul állapotba és ily 
módon gondolatban kérdéseket intézett hozzá 
és ez egészen helyes feleleteket adott reá, sőt 
a paraszt hangosán ismételt mindent, a mit 
Puységur neki gondolatban parancsolt mon
dani. Augustinus egyházatya említi, hogy tanuk 
jelenlétében Abicerrius karthagói jövendőmon
dóval kísérleteket tett és meggyőződött róla, 
hogy ez idegen gondolatokat olvasni képes. 
Augustinus az akkori kor felfogásának megfele- 
lőleg az ördög befolyását látta e jelenségben, 
de nem tesz arról említést, hogy milyen álla
potban volt a jövendőmondó. De még sokkal 
bámulatosabb dolgokról ír Blasz bécsi orvos, 
ki egy somnambul állapotban lévő leányra gon
dolatban reá parancsolt, hogy egy pohár vizet 
kérjen és azt igya ki. És íme a leány vizet kér 
és megiszsza azt. Sőt mikor oly mély álomban 
volt a leány, hogy a tűszúrásokat sem érezte 
meg, Blasz a leány elé állott és gondolatban 
kifejezett akarata útján fel tudta ébreszteni. Egy
szerűen szellemi akarat útján így ír Blasz 
képes az embert, úgynevezett sensitiv és som
nambul állapotban lévő egyénekre hatni, őket 
bizonyos cselekvésekre bírni, sőt mély somnam
bul állapotból, a melyben erős tűszúrásokra 
sem reagál, egyszerű gondolatban kifejezett 
akarat útján felébreszteni.

Újabban a brazíliai származású Ninoff mu
tatványairól következőképen ír Klein doktor:
«teljesen éber állapotban és a kísérleti személyek 
érintése nélkül, bekötött szemmel feltalálja azt, 
a mit a kísérleti személy gondolatban erősen 
fixált. így, gondolt könyvet egy könyvpolczról 
elhoz stb. Nem hagyható szó nélkül, hogy úgy 
ebben az esetben, mint az előbbiekben is igen 
hiányosan van leírva az egész kísérlet. Klein 
egy valóságos psychikai képességet ruház 
Ninoff-ra, a mely az ő akaratával összefüg
gésben van és igénybe vétele erőfogyasztással 
jár, mert bizonyos idő múlva a kifáradás és 
kimerülés jelei mutatkoznak rajta. Ninoff maga 
úgy nyilatkozik, hogy «ez az intellectualis át
vitel a kísérleti személy agyvelejéből, az ő agy
velejébe mi módon történik, teljesen ismeretlen 
előtte; ő alkalomadtán egy hatalmas akarati 
impulsust érez, mely őt egy bizonyos irányba 
és bizonyos tárgy felé viszi és ő ezen irány
ban haladni kényszerül».

Érdekes du Prel-nek hypothesise ezekről a 
dolgokról. Azt mondja: «miként a meleg, vilá
gosság és villamosság, úgy a szellemi erő is 
képes volna aether mozgásokat létrehozni, 
mely mozgások egyenletesen haladva minden 
irányban, végre az idegen agyvelőben hason
lóan hangolt részeket együttrezgésbe hozzák 
és így mintegy psychikus echojukat felkelteni 
volnának képesek . <Tudjuk — mondja más 
helyen — bogy csak azok a külső ingerek jut
nak tudomásunkra, melyek bizonyos erősséget 
érnek el, vagyis a még észrevehető ingernek 
egy minimális érték felel meg, melyet inger
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küszöbnek neveznek. De másrészt a somnam
bul és más hasonló állapotokban az inger
küszöb változik és ilyen állapotokban kisebb 
ingerek is tudomásra jutnak és nem elképzel
hetetlen, hogy ez a fokozottabb érzékenység 
a külső ingerekkel szemben állandósul egyes 
egyénekben. Ily egyének volnának a gondolat
olvasók. Tehát a gondolatadó, akaratereje útján 
képes gondolatát ható ingerré fokozni, míg ellen
ben a gondolatot felfogó egyén ingerküszö
bének csökkentebb volta miatt az előbbi foko
zott gondolatot felfogni volna képes».

Ne felejtsük el, hogy az pusztán hypothesis! 
Ezzel szemben a mai természettudományi is
meretek alapján az alább felsorolandó tények 
hozhatók fel e kérdések és jelenségek positiv 
magyarázására. A külső ingerek érzékszerveink 
közvetítésével hatnak reánk; megkülönbözte
tünk az inger qualitására nézve megfelelő és 
általános ingereket. Pl. a szemnek megfelelő 
ingere a fény, de azért egy ütés is képes fény
érzés hatását kelteni. Érzékszerveink közvetí
tése nélkül inger nem hat reánk ! Ezeknek az 
ingereknek azt a legkisebb fokát, a mely mellett 
érzést képesek támasztani, ingerküszöbnek ne
vezzük. Énnek az ingerküszöbnek nagysága a 
különböző ingerekre és a különböző, de egyenlő 
viszonyok között levő egyénekre viszonyítva 
nem egészen állandó. Bizonyos fokú indivi
duális eltérést, mely mint érzékszervi élesség 
jelentkezik, nem lehet elvitatni. így pl. a látás 
élessége még egészséges egyéneken sem egyenlő 
nagy.

Ezeken az individuális ingadozásokon kívül 
még más körülményektől és tényezőktől függ 
az, vájjon valamely reánk ható inger tudomá
sunkra jut-e vagy sem. E körülmények és té
nyezők összegét az érzés associativ impulsusá- 
nak neve alatt foglalják össze és ez függ: 
í. az inger intensitásától; 2. az inger és a 
bennünk deponált emlékképek egybehangzó- 
ságától; 3. az ingert kisérő érzési hangulat 
erősségétől és végül 4. az esetleges constella- 
tióktól, melyek az egyénre vonatkoznak.

Magától értetődő, hogy ezektől a tényezők
től függ az, vájjon valamely tárgy leköti-e a 
figyelmünket vagy sem? Nincs helyén e ténye
zők részletes ismertetésébe belemenni, csak 
megértésükre kívánok egy-egy példát felhozni. 
Érthető, hogy az inger perceptiója függ az 
inger intensitásától. Egy példa világosítja meg 
legjobban a második tényező lényegét. Vala
mely közeli ismerősünk hosszú évek óta beteg 
és az egész időt egy karosszékben tölti el. Mi 
gyakran meglátogatjuk a beteget és mindig 
ugyanazon a helyen és karosszékben látjuk. 
A helynek, a betegnek és a karosszéknek képe 
bevésődik emlékezetünkbe és ha bárhol karos
széken ülő beteget látunk, eszünkbe jut a mi 
betegünk képe is. Ellenben, ha idővel a karos
széket más helyen és a beteg nélkül látjuk, 
alig hogy észreveszsziik a régi ismerőst és 
nem kelti fel bennünk az ismerős beteg képét.

A harmadik és negyedik tényező lényegét egy 
példával igyekszem megértetni. Meleg napon, 
hosszabb kirándulás után, étkezés idejekor egy 
terített asztalhoz érünk. Mit látunk meg elő

ször, mi köti le először is a figyelmünket ? Bi
zonyosan a pohárba töltött habzó, hideg sör; 
nekirontunk és mohón kiiszszuk; míg az asz
talon levő többi tárgyak csaknem egészen kívül 
maradnak figyelmünk körén. Miért? Mert a 
sör látása egyrészt a szomjúság kielégítésének 
kellemes érzését költi fel bennünk, másrészt 
pedig már várva vártunk egy kis felfrissítő 
italt és csaknem összes gondolatunk a szom
júság legyőzésére volt irányítva, - míg ellen
ben az asztalon levő egyéb tárgyak, melyek 
semminemű érzést nem keltettek, alig jutottak 
tudomásunkra; épp úgy, ha például gondterhel
ten ülünk le az asztalhoz, úgy szórakozottak 
leszünk és alig veszszük észre környezetün
ket és alig eszünk valamit. Ez utóbbi példa 
magyarázza azt a tényt is, hogy öntudatlan 
érzések nincsenek, mert ha valamely külső be
nyomás hat is reánk és mi azt nem veszszük 
észre, úgy ez csak annak a jele, hogy igen 
intensiv benyomások uralma alatt állva az 
újabb benyomások nem keltenek bennünk 
reactiót.

Ezen kívül a hypnozisos jelenségek pontos 
vizsgálata folytán ma már kétségtelen, hogy 
létezik egy állapot, a melyben az ember fogé
konysága a külső ingerekkel szemben iátszólag 
fokozható, az inger felfogását gátló körülmé
nyek mellőzése és a figyelemnek concentratiója 
és irányítása által. A figyelem bizonyos irányú 
ébrenléteiének lehetőségére igen szép példát 
szolgáltat a B/ass által ismertetett somnatnbula 
esete és azt hiszem könnyebben megértjük ezt 
a jelenséget, ha felhívom olvasóim figyelmét 
arra az ismert körülményre, hogy a beteg- 
gyermekét ápoló és az ápolástól kimerült 
anya, mikor elalszik mélyen, az erős ajtó
csapkodás sem ébreszti fel, ugyanakkor beteg 
gyermekének legkisebb nyöszörgése is talpra 
állítja. Ez a hypnozisos állapot mesterségesen 
előidézhető és ebben az állapotban a bemon
dás, suggestio, segélyével irányíthatjuk az egyént 
és reactióra bírhatjuk. Ilyen állapotnak felel 
meg valószínűleg a somnambul állapot is. Ezt 
látszanak bizonyítani Oc/iorowitz-nak az úgy
nevezett állati magnetizmussal végzett kísér
letei és megfigyelései. Észlelte, hogy a mag- 
netizált és somnambul állapotban levő egyén 
a nyomás erősségének kis változását, a kéz 
temperaturájának különbözőségét, az érintés 
helyét, a kézelővel eszközölt kis zörejeket, mind 
igen pontosan észrevette és ezekből gyakran 
helyesen következtetett. Nem ismerve a sugges- 
tiót és ennek óriási hatását, ennek befolyása 
elkerülte a figyelmét és így helytelenül magya
rázta megfigyeléseit. A mesmeristák is állítot
ták, hogy a magnetikus állomban az intellectuális 
képességek fokozódtak, sőt Léonard a magne
tikus állapot jellemző sajátságának tartotta. 
Carpenter azt mondja: a gondolatolvasás leg
gyakrabban oly módon magyarázható, hogy a 
iiypnotizált egyén a legkisebb mozgásból, a 
szemek irányából, akaratlan ajakmozgásokból 
megtudja a kísérletező akaratát és gondolatát, 
különösen akkor, ha előzetesen megfelelő 
irányú dressura alatt állott a hypnotizált egyén. 
Az ilyen kis benyomások helyes felhasználá
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sából magyarázhatók a somnambulák jövendő
mondásai is. És gyakran nincs is szükség nagy 
elmeélességre, mint a hogy nem volt szüksége 
annak a jósnőnek, a ki egy úrnak a kalapján 
levő gyászfátyolból következtetve, a jelenlevők 
bámulatára kijelentette, hogy annak az úrnak 
a családjában haláleset fordult elő (Fonvielle).

E felsorolt positiv tényekből magyarázhatók 
valószínűleg az említett bámulatos és csodás 
jelenségek is, de egy körülmény akadályt gör
dít az elé, t. i. a rendkívül hiányos megfigyelés, 
a mely nélkül a legegyszerűbb jelenségek is 
magyarázhatatlanoknak látszanak és téves fel
tevésre vezetnek.

A gondolatolvasásnak egy másik módja az, 
hogy a gondolatolvasó nyitott szemekkel és a 
medium szemlélése útján találja el ez utóbbi
nak gondolatát. Általánosan ismert tény, hogy 
az ember külsejéből is sokat lehet és szoktunk 
is következtetni. Akárhányszor az első talál
kozásnál kimondjuk ítéletünket valakiről; meg
látjuk rajta, hogy ostoba, vagy hogy okos; 
felismerjük a bánat és öröm külső jeleit. A 
gondolatolvasásnak ennél a módjánál tehát az 
éles megfigyelés és a gyakorlottság fogják a 
legnagyobb szerepet játszani. Ide volnának so
rolhatók a nagyemberisrnerők is.

Utoljára szólok a gondolatolvasásnak arról 
a módjáról, a melyet Cumberland mutatott be 
az Uránia színházban és a melyet az angol 
Stuart Cumberland, Faulhaber és sok mások 
is használtak. A gondolatolvasást oly módon 
eszközük, hogy bekötött szemmel, a médium 
kezét fogva, keresik meg a kívánt tárgyat, vagy 
viszik ki a feladott cselekményt.

Ennek az oly bámulatosnak látszó mutat
ványnak egyszerű magyarázatát adta már kö
rülbelül 50 év előtt Chevreul és újabban Beard, 
Qley, Richet, Obersteiner és Preyer kísérletei 
igazolták, hogy a médium által kiváltott apró 
akaratlan izommozgások azok, a melyek a gon
dolatolvasót útjában vezetik és a keresett tárgy
hoz vezérlik. Á mikor az elrejtett tűt keresi 
Cumberland, akkor a medium, a kit felszólít 
arra, hogy erősen gondoljon arra a helyre, a 
hol az elrejtett tárgy van, öntudatlanul is egész 
testével, de különösen a karjával apró mozgá
sokat végez, melyeket a gondolatolvasó meg- 
érez és követ. Ezeknek az apró, önkénytelen 
és öntudatlan izommozgásoknak eredménye az, 
hogy a medium, egész testével mintegy az el
rejtett tárgy helyének irányába dűl és kissé 
húzva őt, alig fejt ki ellenállást, míg más irány
ban nagy az ellenállás és így mikor a kérdéses 
helyen már túl van, mintegy visszahúzza a 
gondolatolvasót, mert a téves irányban nagy 
ellenállást fejt ki, míg a helyes irányban ellen
állás nincsen. Ha nem érzi elég jól a gondo
latolvasó ezen apró mozgásokat, akkor hirtelen 
erős rákiabálással — «tudja hol van a tű» •- 
fokozza ezeket a mozgásokat és a medium 
csaknem oda mutat arra a helyre, a hol a tű van.

Műnk ezeket az apró mozgásokat corsicaüs 
reflexeknek tartja. Mindjárt könnyebb lesz ezek 
megértése, ha egyes ismert körülményre hívom 
fel olvasóim figyelmét. Így ha erősen gondo

lunk valamire, nem ritkán öntudatlanul is ajak
mozgásokat végzünk, sőt néha ily úton gon
dolatunkat el is árulhatjuk. Ez a körülmény, 
hogy az emberismerő képes a külsőből bizo
nyos fokig a belsőre következtetni; bizonyítja, 
hogy bizonyos külső elváltozásoknak, mozgá
soknak, izomösszehúzódásoknak kell az áruló 
szerepét játszaniok. De hiszen a festészet és 
szobrászat sem tesz egyebet, mint mozdulatok
kal, tartással és arczkifejezéssel ábrázol belső 
indulatokat és gondolatokat. Ha erősen gon
dolkodunk, homlokunkat önkéntelenül összerán- 
czoljuk. Ha valamit erősen szemügyre veszünk, 
önkénytelenül is mindjobban és jobban föléje 
hajolunk. Vagy vannak bizonyára többen olva
sóim között, a kik gyermekkorukban az ajtón 
hallgatózva, a hallott események annyira le
kötötték figyelmüket, hogy önkénytelenül is, 
mivel közelebb-közelebb hajoltak az ajtóhoz, 
míg végre benyomták azt és a leleplezés kese
rűségeit talán még most is emlékezetükben őrzik.

Kérdés azonban, hogy a feladott cselekmé
nyeket miként viszi ki? Jelenlétemben a követ
kező feladatot oldotta meg többek között: egy 
megnevezett úr bal zsebéből vegye ki a cziga- 
retta-tárczát. Mit tesz Cumberland? Mielőtt 
szemeit beköttetné erősen rászól a médiumra 

«tudja jól, hogy mit kell tennie» -- és a 
kik jelen voltak és jól figyeltek, láthatták, hogy 
a medium akaratlanul is ama hely felé fordí
totta a fejét, a hol a kérdéses úr ült. Ezt észre
vette Cumberland és az irányt tudta már. De 
még ha nem is tudta volna úgy szemének be
kötése után is, a médiumnak vezetése alatt 
eljutott a kívánt helyre. De miként tudta meg 
azt, hogy mit kell tennie? A ki jól figyelt ismét 
megtalálhatta a dolog nyitját. Cumberland foly
ton mozog; előbb egy más egyénhez fordult 
[a medium nem reagált], majd a meghatározott 
úrhoz ér [a medium jelzi, hogy ez az igazi], 
végigtapogatja a fejtől a lábig [várja a jelet, 
az izomrángást a medium részéről, hogy így 
közelebbről is tájékozódjék]. Kiveszi a mell
tűjét és magasra tartja [semmi jel a medium 
részéről], visszaadja a tűt tulajdonosának és 
tovább kutat [még mindig nincs jelzés], végre 
a bal zsebébe nyúl [a medium megadja a jelt], 
kiveszi a czigaretta-tárczát és a közönség zúgó 
tapsviharja közt felmutatja a keresett tárgyat 
és így a feladott cselekményt megoldotta.

Kétségtelen, hogy e kísérletek megoldásánál, 
a médium élénk reactióján és a gondolatolvasó 
gyakorlott megfigyelési képességén kívül, a 
közönségnek is lényeges szerepe van, mert 
míg a kísérlet kezdete alkalmával, itt-ott beszél
getés töri meg a csendet, addig Cumberland- 
nak kérdéses helyre értekor halotti csend állott 
be és mikor közel volt a megtalálandó tárgy
hoz, mindig hangzott el valamerre «ah , vagy 
«oh» kiáltás a közönség köréből.

Az elmondottak alapján, Cumberland-naV. 
többi kísérleteit is könnyen megmagyarázhatja 
magának a t. olvasó.

Dr. Scholtz János.
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A telegraphon* működését és összeállítását 
érthetővé teszi a második vázlatos kép. Lát
ható, hogy a kis elektromágnes (E) a mikrophon- 
nai (M) az elembe (B) van kapcsolva, ha fel
veszi a beszédet; míg ha azt bármikor vissza
adatni akarjuk, akkor a mikrophon és elem 
helyébe egy telephont kell kapcsolni.

Kezdetben az okozott nehézséget, 
hogy ennél a visszaadásnál a hengert 
igen gyorsan kell forgatni (Y2 méter 
másodperczenkint) a kis elektromágnes 
alatt s így 1 percznyi beszédre 30 mé
ter hosszú drótra van szükség. Az 
első rajzon látható gép is ennyire van 
berendezve, de természetesen a gya
korlatban ez rendesen kevés, azért 
hosszabb beszélgetés rögzítésére a 
szalagos telephonographot szerkesz
tették (4. ábra). Itt a kis elektromágnes 
alatt (a képen nem látható, a túlsó ol
dalon van, legfelül a két csavar tartja) 
;710ü-ad milliméter vékony, 3 % széles, 
igen hosszú aczélszalag (b, b) fut egyik- 
kerékről a másikra csavarodva, úgy 
mint a Morse-gépnél a papirosszalag. 
Meglepő, hogy az egymásra csavaro
dott szalagrétegek mágnességei egy
mást nem zavarják, de hát ennél az 
eszköznél általában sok a meglepő, 
mindenekfölött egyszerűsége s ezzel 

kapcsolatban alkalmazhatóságának sokoldalú
sága.

Első sorban a közönséges Edison-féle phono-

A telephonograph.

Lapunk júniusi számában ismertettük ezt az 
érdekes találmányt s felhívtuk rá a figyel- 

* met. Azóta a párisi kiállításra került az 
eszköz s ott a szakkörök általános bámulatát 
s elismerését keltette föl. Bemutatták az Aca-

1. ábra.

demie des Sciences -ban is és most már a
tudományos körök és a nagyközönség egyaránt 
sokat foglalkoznak vele. Valósággal ez lett a 
kiállítás egyik legérdekesebb clou-ja. A Mix és- 
Genest berlini nagy czég megvette a szaba
dalmat s több alakban gyártja az eszközt, a 
melyet most képben is bemutatunk olvasóink
nak, kiegészítésül múltkori ismertetésünkhöz.

Az első kép a hengeres telegraphont mu
tatja, melyen a rézhengeire csavart aczéldrótra 
Íródnak a mikrophon jelei. A kis elektromágnes (E) 
a henger forgatása közben a (w) csavaros pálya 
mentén eltolódik, úgy hogy a két sarka mindig 
körülveszi a drótot. Ezt mutatja a kép sarká
ban levő kis rajz (f) is a 3. ábra is.

2. ábra. 3. ábra.

graph tökéletesítése ez, mert megszűnik az a 
kellemetlen zörej, a mit a tűhegynek a hengeren 
való súrlódása okoz s a mi miatt a phonograph 
gyakorlatilag a mai napig az érdekes kísérletek 

sorából nem tudott kinőni.
Előre látható, hogy nemsokára a 

telephon-előfizetők legnagyobb része 
ellátja magát telephonograph-fal azért 
is, hogy a távollétében kapott ér
tesítéseket is megtudja, sőt azokat 
el is tehesse, s ha fontos, akár egy 
levelet, megőrizhessen. Már is készí
tenek önműködő kapcsolókat, me
lyek a felhívásnál a telephonographot 
bekapcsolják a telephonvezetékbe s a 
beszélgetés végén ismét kikapcsolják.

A szalagos telephonograph egy 
másik formájában arra is alkalmas, 
hogy egy érdekes hírt, beszédet, zene
darabot egyszerre akár 1 ooo-felé is kö
zöljenek. É czélra a végnélküli szalag

* A feltaláló Waldemar Poulsen nevezi 
így, míg a gyártók telephonographnak ke
resztelték el.4. ábra.
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két csigán mozog (5. ábra), erre adja a jeleket 
az a kis elektromágnes (Ei), mely azzal a mikro- 
phonnal van összekötve, melybe a hírt mondják. 
Alul a mozgószallag fölött vannak egymásután 
elhelyezve ugyanolyan kis elektromágnesek 
(annyi, a mennyi az előfizető), s ezek az elő
fizetők telephonjaiba kapcsolva, a szalagról fel
veszik a hírt. Végre az E e jelű kis elektromágnes 
állandóan egy elembe van kötve, hogy ez a 
mágnesi jeleket eltüntesse s a szalag ismét 
a jel fölvételére alkalmasan jusson a (Ei) jel
adóhoz. Ez a legegyszerűbb telephonujság, 
melyet, ha tetszik, otthon saját telephono- 
graphunkba iratunk le.

Nagyfontosságú szerepe lehet a telephono- 
graphnak, mint telephonrelaisnek is. Nagy távol
ságoknál az áram a távbeszélőben nagyon 
elgyengül s azért nehezen érthető a beszéd, 
de ha közbeiktatunk szakaszonként ilyen esz
közöket, melyek a beszédet felfogják s azután 
megfelelően megerősítve továbbadják, akkor 
valószínűleg bármily távolságra is lehet majd

beszélni tisztán, érthetően. Hogy ez mily nagy- 
jelentőségű, abból is látszik, hogy Mr. Glidden, 
egy amerikai nagy telephontársaság igazgatója, 
egy millió dollár (öt millió korona) pályadíjat 
tűzött ki annak, a ki ezt a feladatot megoldja. 
A másik millió dollárt pedig az kapja, a ki 
a kettős telophoniát lehetővé teszi, vagyis azt, 
hogy ugyanazon vezetéken egyidejűleg két pár 
beszélgessen. A szalagos telephon talán ezt is 
lehetővé teszi; legalább azt írják, hogy Poulsen 
és munkatársa Pedersen (szintén dán mérnök) 
most ezen dolgoznak. Reméljük, jó sikerrel!

léghajóról a földre, semmi sem olyan meglepő, mint a 
színek mélysége és harmóniája. Az erdők olyanok, mint 
a legszebb, legüdébb moha-lepel, a különféle fa- és erdő
félék változatos szineit innen sokkal tisztábban lehet látni, 
mint rendesen a földről. A legelők, rétek, mezők, szántó
földek és gyümölcsösök különféle színei pompás szövetű 
lepellel fedik a föld sziliét, s hozzá még minden fát a 
saját árnyéka mintegy kiemelni látszik. A tavak sokkal 
inkább tündökölnek saját zöldes vagy kékes szülőkben, 
ha léghajóból nézzük őket, mint közönségesen, a mikor 
a tó partjáról tekintünk rájuk, mert akkor majdnem min
dig a föléjök boruló égboltozatot tükrözik vissza. A táj
képek szíukülönbségei a léghajóról sokkal erősebbnek, 
élénkebbnek látszanak, a levegő-perspectiva sokkal cse
kélyebb, mint alant. És az egész látvány mégsem rikító, 
nem bántja a szemet, sőt inkább valami összehangzó 
báj ömlik el a tüneményszerű képen. A mint a léghajó 
feljebb és feljebb száll, a sziliek között lassanként ele
nyésznek a különbségek, finom pára fátyola fedezi el a 
lábunk alatt mosolygó látványt. 4000 111. magasságból 
már sápadt violás színe van. 6000 111. magasságból min
dig halvány violaszinűnek, tompán árnyaltnak láttam az 

egész vidéket. Sokkal élvezetesebb 1000 2000111.
magasságban, mint 3—5000 111.-nyíre lebegni a 
föld felett.

Már valami magasabb hegycsücsról tekintve 
is alá, elvesztjük minden érzékünket a magas
ság-különbségek megbecsülésére. Azt hiszsziik, 
hogy az a fa olt már a völgyben van, pedig 
tőle még sokkal nagyobb mélységre kell alá 
szállnunk. A léghajóról nézve még sokkal jobban 
ellapul a tájék. A hegyek hihetetlenül laposak
nak látszanak, mintha felülről összenyomták 
volna őket s többé semmi impozáns sincs rajtuk. 
Még a legkitűnőbb világítás mellett sem lehet 
olyan finom árnyalatokat, olyan enyhe átmene
teket látni, mint a hogy térképeink ábrázolják. 
Majdnem csak három féle a megvilágítás foka : 
vannak részletek, a melyeket a nap megvilágít, 
némelyekre nem jut napsugár (önárnyékban 
vannak) és némelyekre valami ráveti az árnyékát 
(vetett árnyékban vannak). Átmenetek, kivévén

iít-ott, a hoí a napsugarak súrolják a felületeket, nin
csenek. Sokáig kellett keresnem, a míg megtaláltam a 
«Rocher de Naye» és a «Dent de Jaman csúcsokat. 
Ezek a merész sziklaormok nem árnyékolásukkal tűntek 
szemembe, mint valami relief-térképen, hanem csak 
lassanként ismertem fel őket a völgyszakadékok, utak és 
házak után keresve. Hogy egyik helység magasabban 
van, mint a másik, azt csak onnan lehet következtetni, 
hogy az egyik még szőllők között, a másik gesztenye
erdőben van, a harmadikat meg már fenyves veszi 
körül, aztán meg a patak medrének megfigyeléséből s 
az utak kanyargásai alapján, de a szem nem látja többé 
a magasságkülönbségeket. Annál feltűnőbb volt, hogy 
első pillanatra észrevettem, hogy a Neuchatel-tó maga
sabban van, mint a Genfi-tó.

Milyennek látszanak a hegyek és 
völgyek a léghajóról?

A léghajóval utazók között ritkán volt olyan kitűnő 
szakember, mint Heim tanár, aki 1S9S október 3-án 

a Wega nevű léghajóval repült át az Alpokon és a Jura- 
hegységen. Léghajós útjának leírásából közöljük a kö
vetkezőt :

Ha tiszta a levegő és derült az ég. letekintve a

Ebben a tekintetben különösen érdekes volt a Jura- 
hegység. Igaz, hogy a Nap állása sem volt éppen alkal
mas arra, hogy az árnyékos és világos oldalak válta
kozása feltüntesse azt a szabályos, éjszakkeletről dél
nyugatra húzódó rostélyszerű hegylánezokat, a melyek 
az Alpokat mint megmereviiit hullámok körítik Franczia- 
ország felől. Egyedül az különbözteti meg a jurát a kör
nyező területektől, hogy itt rétek és erdők gyönyörű 
párhuzamos csíkokban váltakoztak, meglepő szabályos
sággal. A réteknek látszó csíkok közül váltakozva: az
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egyikben házak, helységek látszanak, a másikban nem. 
Világos, hogy a lakott részek a völgyek, a lakatlanok 
pedig a hegygerinczeken levő legelők voltak. Az erdők 
a hegyoldalakat foglalják el. Directe nem lehetett meg
látni, hogy mi van mélyebben és mi van magasabban, 
semmi sem mutatta, hogy itt 1000 méteres magasságok 
is vannak.

Természetes, hogy térképeink, a melyek a föld fel
színének egyenetlenségeit akár árnyékolással, akár sraffo
zással, vagy rétegvonalakkal tüntetik föl, rettenetesen 
túlozva vannak ahhoz képest, a hogyan a magasból 
látni a föld színét. A térképeken inkább a relief, a dom
borzat tűnik szemünkbe, a léghajóról pedig ez majdnem 
egészen elvész és helyette a különféle művelési ágaknak 
megfelelő színek lépnek előtérbe. Ennek a különbség
nek a kiemelésével közelről sem akarom a mi térké
peinket ócsárolni. Nem élünk léghajón s a földön járva 
sokkal jobban szemünkbe tűnnek a térszín egyenetlen
ségei, tehát a térkép is ilyen mértékben tartozik azokról 
fogalmat nyújtani. Nem a léghajósok számára készülnek 
a térképek s ha azt a czélt, hogy a hegységek eloszlá
sáról kellő fogalmat nyújtanak, elértük, nem kell törőd
nünk azzal, hogy a léghajóról éppen ilyennek látszik-e a 
világ vagy sem. A hegyek rajzolásmódja conventio- 
nális, nem is lehet hű másolata a természetnek.

A milyen lapos és eltörpült a vidék képe közvetlen 
a léggömb alatt, olyan elragadóan szép volt az Alpok 
képe, a mikor azoktól már éjszakra, mintegy Moudon 
felett (a Genfi-tó és a Neuchatel-tó között) 6000 méter 
tengerszín feletti magasságban lebegtünk. Végig lehetett 
tekinteni az Alpoknak itt-ott felhőborította bérczein : 
mint többszörös, meredek falak emelkednek egymás 
mögött a főgerinczek és hegysorok, a Sántistől egészen 
a szavojai Alpokig. Mint valami rettenetes tenger tarajos 
hullámai látszottak felénk tartani. A távol keletet köd
tenger takarta, a csúcsok majd előbuktak, majd megint 
előtűntek a körülenyelgő fellegek közül: a régi ismerősök, 
az Alpok legszebb sziklaóriásai pedig felülemelkedve a 
fellegek színvonalán, szikrázva tündököltek a derült nap
sugárban.

Sohasem fogom ezt a képet elfelejteni! A mikor egy 
pillantással áttekinthettem az Aipok bérczfalát a Sántis
től a Saléveig, a Jurát és a köztük fekvő dombvidéket, 
a Neuchatel, Murtni, Thuni és Genfi tavakkal együtt, 
az éjszaki láthatáron hófehér ködtenger, felettünk a vakító 
nap a feketekék égen és mi magunk véghetetlen nyu
galomban lebegtünk magasan fenn a hegyek és a vakító 
fehér felhők felett!

Mikor a gyönyörű szép, kedves földre letekintve, az 
így megnyíló fenséges kilátást élveztük, úgy tetszett, 
mintha álom volna s emlékünkben is úgy él ez a lát
vány, mint valami szép álom, pedig pompás valóság 
vala !»

(Die Fahrt der Wega. Basel 1899. p. 53.)
Ch.J.

KRÓNIKA,

A magyar tudományos világ osztatlan tetszésse' és 
megelégedéssel fogadta a párisi kiállítás jury-jenek ama 
határozatát, melyben br. Eötvös Loránd kiállítását a 
Grand Prix-vel tüntette ki.

Br. Eötvös Loránd kiállításának egyik része azokból 
az eszközökből áll, melyek a nehézség helybeli változá
sainak lemérésére szolgálnak. Az eszközök másik cso

portja a térbeli tömegek gravitátiós vonzásának kimuta
tására és lemérésére szolgálnak; ezen eszközök érzékeny
sége tetszőlegesen, majdnem a végtelenségig fokozható.

Hogy br. Eötvös Loránd vizsgálatai a külföld érdek
lődését mindinkább nagyobb és nagyobb mértékben 
keltik fel, kitűnik abból is, hogy a párisi nemzetközi 
physikus congressus felszólítására br. Eötvös Loránd 
vizsgálatainak eredményeiről a congressusnak is referált. 
Ez a referátum a congressus kiadványaiban legközelebb 
megjelenik.

A Röntgen-photographiák előállítására nézve nagy
fontosságú az a felfedezés, melyet Nipher, a Washington- 
University tanára St.-Louisban (Missouri) tett. Azt tapasz
talta, hogy olyan photográphiai lemezek, a melyek már 
napokon át közönséges világítás mellett a szabad leve
gőn állottak, Röntgen-photographiák felvételére még alkal
masak. Az ilyen lemezekre nappali világosságnál felvett 
Röntgen-kép az előhívásnál positiv lesz. így tehát ezzel 
az eljárással lehet a Röntgen-képeket világosságnál is 
előhívni s azonkívül a más közönséges photographiára 
nálhatatlan lemezek is értékesíthetők a Röntgen-képek
nél. (Nature.)

A villamos fény erejének fokozása. A párisi kiállítás 
hatásainak főeszköze a villamos lámpa s ebben egy nagy 
haladást mutat be a kiállítás. Német embertől ered ez a 
javítás. Bremer az ívlámpa szeneit úgy készíti, hogy azok
ban a szén calcium-, silicium- és magnesiummal van 
keverve (20—5O°/0) s ezáltal, mint a kísérletek mutatják, 
ugyanazon villamos energia fogyasztásával 4 egész 5-ször 
akkora fényességet ért el. A míg az eddig használt sze
reknél 1000 gyertyafény előállítására 500 Watt villamos 
energia kellett, ugyanannyi fényt a Bremer-szenek 126 
Watt energia elfogyasztásával adnak.

Ha meggondoljuk, hogy 100 Watt (1 hektowatt) 
óránkint 6 fillérbe kerül itt Budapesten, s így ez min
den 1000 gyertyafényű lámpánál óránkint 23 fillér meg
takarítást jelent, akkor beláthatjuk, mily óriási jelentő
ségű ez a villamos világítás elterjedése szempontjából. 
Feltéve, hogy, mint remélhető, az új szenek ára nem 
lesz tetemesen magasabb, mint a régieké.

Ez új lámpának még az az előnye is van, mint Wed
ding tanár leírja, hogy a két széncsúcs között levő ív 
nem halványkékes színű s így alig világító, mint az 
eddigieknél, hanem sárgás-fehér vakító fényű.

Ez az előnye különösen reflectorokban fog érvénye
sülni, a hol a fényt nagy távolságra kell vetni. Mert a 
levegő, különösen a nedves levegő, a kék fényt jobban 
elnyeli, mint a sárgát; ezért a sárgás-vörös fény táv
jelzőknél sokkal alkalmasabb, mint a kék. Ez volt az 
oka, hogy a villamos fény eddig a távjelzőkben nem 
tett elég jó szolgálatot.

Magyar feltalálók. Electro-Typograph. Magyar mér
nökök: Méray és Rozár, szedőgép-találmánya ez, a me 
lyet külföldön már is nagyban gyártanak és a mely a 
legtekintélyesebb európai, sőt amerikai szakemberek 
közleményei szerint a szedőgép-technikában a legmaga
sabb fokot jelenti. A találmány lényege a következő : 
A szedőgépek első kísérletei oda irányultak, hogy a 
nyomdában használatos betűket mechanikailag rakos
gassák egybe a szedők kézimunkája helyett. Azaz bil
lentyű-játék hozza mozgásba a szükséges betűket, hogy 
azok egymásután sorakozzanak. Ez a módszer azonban 
nem vezetett gyakorlatilag használható szedőgépekre. 
Főleg azért, mivel a betűket nemcsak összeszedni, ha
nem ismét elosztani is kell. Ez pedig a mechanikát oly
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komplikálttá teszi, hogy jóformán csakis új, tiszta betűk
kel érnek czéit. A bajokon segítendő, Amerikában a 
soröntő-gépeket csinálták, azaz, hogy nem betűket sora
koztatnak egybe, hanem a betűk matriczáit (fordított 
képét) és midőn ezekből egybekerült egy sor, akkor a 
gép ezekről egyszerre önti ki, egy ólomdarabban az 
egész sort. E gépeket Amerikában, sőt most már Európá
ban is nagyon használják a gyors szedést igénylő újsá
gok, a bajuk csak az, hogy ha korrigálni kell valamit, 
akkor egész sorokat dobnak el és kénytelenek újra szedni. 
Újabban két amerikai gép és az Electro-Typograph ngyan- 
egy nyomon haladva azt a módszert készítették ki mecha
nikailag, hogy a szedés teljesen ugyanoly betűkből ké
szüljön, mint a minők ma a nyomdászatban használatosak, 
azaz egyes pálczikákból, a melyekkel tehát a nyomdász
nak semmi nehézsége ne legyen. így a gép munkája 
redukálódott a közönséges betűöntésre, csakhogy a gép 
mindig éppen a szükséges betűt önti és rakja sorba. 
Ezt a sorrendet pedig egy lyukasztott, jelekkel ellátott 
papírszalaggal határozzák meg, illetve e billentyűkön 
játszó szedő munkája csakis arra szorítkozik, hogy egy 
papírszalagra lyukasztja a billentyű-játékával a betűt 
meghatározó lyukakat. E szalagot aztán befűzik az öntő-' 
gépbe, a mely az ólommunkát tovább automatikusan 
végzi. Három egymáshoz rendkívül hasonló ilyen talál
mány állott elő majdnem egyszerre. Hazafias büszke
ségünkre szolgálhat azonban, hogy a magyar találmány 
fölényét ma már eldöntöítnek lehet tekinteni és a ver
senyben a magyar találmány a győztes. A magyar talál
mány gyakorlati jelentősége abban van, hogy a míg a 
gépszedőknek eddig igazán mechanikusoknak is kellett 
lenni, hogy a szedőgépeiket kezeljék : az Electro-Typc- 
graphon, illetve szalaglyukasztó írógépen bármely írógép
kisasszony is azonnal kész szedő, a ki ugyanazon gyor
sasággal dolgozhat, mint az az írógépeknél ismeretes. A 
kéziszedésnek 8—10-szeresét lehet előállítani és 3— 4-szer 
olcsóbban, mint más szedőgépekkel. Németország szá
mára egy lipcsei részvénytársaság, a Schuckert-féle 
Electrizitáts A.-G.-tal, Francziaország számára pedig 
egy párisi részvénytársaság gyártja a magyar gépeket; 
Magyarország számára azonban nem vállalkozott egy 
bank sem.

Anticoherer. A másik feltaláló, a ki becsületet szerez 
nekünk magyaroknak, Schaefer Béla, volt műegyetemi 
hallgató, a ki a drótnélküli telegrafiánál a Marconi-féle 
coherer helyett egy más kis eszközt használ a jelek fel
fogására. Nevezhetnők anticoherer-nek, mert éppen ellen
kező tüneményt mutat, mint a coherer. A coherer ellen
állása csökken, ha villamos szikra hullámai érik, az 
anticoherer-é pedig növekszik.

Ez az anticoherer nem egyéb, mint egy kis eziistö- 
zött tükörüveg, melyen a tükröző felület finom karczo- 
lással két részre van osztva. Ha ezt e két tükörréteget 
galvánelemmel telefonba kapcsoljuk, gyenge áram megy 
át az elválasztó kapcsoláson át, de ha villamos hullá
mok érik, az ellenállás oly nagy lesz, hogy az áram meg
szűnik s így a telefon jelt ad. Egy pillanat múlva azon
ban az anticoherer önmagától ismét visszanyeri vezető- 
képességéi s így űjabb jel felvételére alkalmas, a nélkül, 
hogy olyan kopogó szerkezetre volna szükség, mint a 
Marconi-coherernél, a mely tudvalevőleg önmagától nem 
nyeri vissza eredeti állapotát.

Ebben áll a Schaefer-fele eljárás nagy előnye, s remél
jük, sikerülni fog a szükséges apróbb javítások által a 
gyakorlatban teljesen értékessé tenni.

Angliában a Post Office, Triestben pedig a tengeré

szeti hatóság tett vele kísérleteket, a melyek igen jól 
sikerültek, annyira, hogy elhatározták több állomás fel
szerelését a Schaefer-féle rendszerrel. A jelek felfogására 
itt telefon szolgál, s azokat azután akár le lehet foto- 
grafátni. Magunknak is volt alkalmunk néhány kísérletet 
tenni a Schaefer-féle anticoherer-rel s a működése meg
lepőn szép, csak az önműködő visszahelyezkedés bizto
sítását kell még tökéletesebbé tenni.

Meg kell jegyezni,, hogy az anticoherer ismét ügyes 
felhasználása a Righi olasz fizikus tudományos kísérle
teinek s örömmel eonsíatálhatjuk, hogy Schaeferen kívül 
még egy magyar, dr. Károly Irén nagyváradi premontrei 
tanár tapasztalta szinte egyidejűleg Schaeferrel ugyanezt 
az anticoherer jelenséget. E tünemény magyarázatával 
lapunk legközelebbi számában fogunk foglalkozni, a mi
kor is a drótnélküli telegrafia jelen állásáról számolunk be.

A kik photographálnak, azokat érdekelheti az az össze
állítás, melyet a német fényképészek lapja közöl arra 
nézve, hogy a különböző testek fehér fénynyel meg
világítva, mennyi fényt vernek vissza, mérve a fény
kereső lemezre való hatás által.

Íme a táblázat:
Fekete bársony . . . . . 0-004
Fekete posztó ............................o-oi2
Fekete p a p í r .......................   0-045
S ö té t - k é k .................................0.065
Fekete föld . . . . . . .  0-079
S ö té t-zö ld .................................o'ioi
Világos-vörös............................ 0-162
H o ld v ilág .................................0-170
Sötét-sárga.................................0‘200
Homok és világos kő . . . 0-237
Világos narancsszín . . . .  0-300

z ö l d ............................ 0-400
sá rg a ............................ 0-465
k é k ............................0-548

Fehér fo tó p a p ír ....................... 0-700
H ó ............................................... 0-783
Tükör.......................................... 0-923

A különböző színek hatása a szárazlemezre tudva
levőleg különböző. Hogy hányszor annyi ideig kell 
exponálni, ha a fehér vagy kék hatását mint legerőseb
bet akarjuk elérni, a többi színekkel azt a következő 
számok mutatják:

Ibolya......................................  2
Z ö l d ......................................  4
Sárgás-zöld.............................  30
S á rg a ......................................  36
N aran cs .................................. 120
V örö s...........................................1600

A Zeppelin-féle léghajó július 2-án este 8 óra 3 percz- 
kor szállott fel először s közel 17 pereznyi utazás után 
Immen-Síadt közelében nagyobb baj nélkül ereszkedett 
le. Menetközben a léghajó egy kis ideig 5-5 méter 
sebességű szél ellenében haladt, de azután a szél el
térítette htjából mintegy 30°-nyira. Ez az eredmény nem 
jelent haladást, hiszen Renard és Krebs már 7 méteres 
szél ellen haladtak ; de tekintve, hogy a felszállás köz
ben több oly hiba tűnt ki, a melyeken segíteni lehet: 
még nagyobb sikert is várhatunk a második felszállástól. 
Első sorban könnyebb és erősebb motorokat kell alkal
mazni, mert az eddigiekkel csak mintegy 6 m. legna
gyobb sebességet érhetni e l ; ez ma a motor-technika 
fejlődésével könnyen megy. Azután kiderült, hogy a 
hajó bordázata nem elég szilárd, úgy hogy felszállás 
közben elferdült s megakadályozta a kormánylapátok
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működését. Végre a hajót ellensúlyozó tolósúly emel
tyűjének a karja is eltört, a mi természetesen ingado
zóvá tette a hajót. Ezeken a hibákon aránylag nem 
nehéz segíteni.

Ezekkel szemben az előnyök nem megvetendők, A fél
és leszállás nagyon könnyen ment. A leszállásnál — a mely 
egyelőre a vizen történt — az utasok semmi iitcdést sem 
vettek észre. Ez a hajó hengeres alakjának tulajdonít
ható, mert így a levegő ellenállása a leszállásnál nagy.

Az az aggodalom, hogy a túlságos hosszú hajó 
libegni fog, esetleg fel is fordul, nem bizonyult alapos
nak, mert, mint Moedebeck százados jelentéséből lát
szik, az egyensúlyozás könnyű volt, s a míg az emeltyű
kar el nem tört, a hajó simán haladt.

Ezek is eredmények; de egyelőre még a Renard és 
Krebséi között maradnak; sőt alig van kilátás, hogy 
ezzel a szerkezettel azt túlszárnyalják. A francziák is seré
nyen dolgoznak, s mint azt lapjaik írják, Renard leg
közelebb új léghajóval fog kísérletet tenni, melytől nagy 
sikert vár. A németek és francziák ezen a téren ás erő
sen versengenek; érthető, hisz első sorban katonai 
czélokról van szó.

Folyékony szénsav a festőművész szolgálatában.
A régi al-fresco festésnél tudvalevőleg a mészszel frissen 
vakolt falra festenek s ez a kép azután a levegőn meg- 
száradás után igen tartós, ellenáll az időjárás viszontag
ságainak ; az oka az, hogy a levegőben levő kis meny- 
nyiségű szénsav a mészszel vízben oldhatlan szénsavas 
meszet alkot, a mely igen kemény s így ellenáll az eső 
és szél romboló hatásának. Szép az al-fresco s azért 
nagy művészek igen kedvelték, de bizony idővel erősen 
veszt hatásából, ezért ki is ment a divatból. Most 
Matthiessen dán festő a modern technika vívmányaival 
akarja tartósabbá tenni és ismét divatba hozni. Az eljá-' 
rása az, hogy a befestett vakolatot folyékony szénsavval 
fecskendezi be, úgy hogy az egész azonnal megkemé
nyedik. Ily módon állítólag oly tartóssá válik a festés 
már 2 3 nap alatt, hogy még szappannal való erős
mosás sem árt neki. Még növelni lehet a tartósságát, 
ha mindjárt elkészítésük után lehengerelik. A porosz 
kultuszminisztérium a berlini iparművészeti múzeumban 
tétetett ez eljárással kísérleteket, a melyek, mint az 

Umschau írja, jól sikerültek.
A Ferencz-József-föld kiterjedése, szigeteinek hely

zete felett újabban heves vita támadt. Nansen, a csodá
latra méltó sarki utazó, ugyanis nem találta meg mind
azt, a mit az osztrák-magyar expeditio térképezett annak 
idején. Nansen kétségbe vonta, hogy egyáltalában meg
vannak-e hát azok a kétséges szigetek? így pl. nem 
találta a Figely-fokot, nem találta a Petermann-földet stb. 
A Nautical Magazine ezidei áprilisi füzetében különö
sen Mr. E. Plumstead vonja kétségbe Nansen észlele
teinek helyességét. Nansen ugyanis, a mikor elhagyta 
a Fram hajót Johansen hadnagygyal együtt, vitt magá
val chronometert, a mely föltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy ilyen ismeretlen vidékeken valaki meg tudja mon
dani, hogy hol van, miféle földrajzi hosszúság alatt .J 
Igen ám, de gondolhatjuk, hogy az a szegény chrono
meter ugyan sokat szenvedhetett a gyalogutazás ala tt! 
Hozzá még egyszer meg is állt s csak úgy igazították 
meg, hogy tudták, körülbelül mekkora utat tettek meg 
az utolsó mérés helyétől s ennek megfelelően, mennyi
vel kell az órát előre igazítani. Mikor Nansen Johan- 
sennal találkozott, akkor vette csak észre, hogy még a 
dátumot is elhibázta s hogy chronometere nagyon rosszul

jár. Ilyen körülmények között természetesen az ő tér
képvázlatai közelről sem olyan megbízhatók, mint az 
osztrák-magyar expeditio gondos felvételei. A krono
méter ott volt a Tegethoff fedélzetén, a szigetek leg
nagyobb részét Payer és Weiprecht go-ndos három
szögelés alapján vették fel, csak a távolabb fekvő fokok 
és szigetek helyeinek meghatározására használtak új 
csillagászati észleleteket, a mikor magukkal vitt krono
méterre volt szükségük.

Nagyon valószínű tehát, hogy Nansen alaposan té
vedt, a mikor rosszul járó chronometerére támaszkodva, 
kétségbe vonta a Tegethoff tisztjeinek rendkívül lelki- 
ismeretes és gondos munkáját. Plumstead ezt mondja : 

Mikor Nansen jelentését olvastam, azt kérdeztem 
magamtól: Ha vennék egy elsőrangú chronometert, a 
legjobbat, a mit pénzért lehet kapni, s valamelyik év 
július havában annak járását meghatároztattam volna 
valamelyik observatoriumban, pl. Kiewben ; a jogosult
ságnak csak némi látszatával is föltehetném-e, hogy ez 
a chronometer megtartotta egyenletes járását, a mikor 
az artikus tél és nyár minden befolyását át kellett szen
vednie, kitéve mindenféle hőmérsékletváltozásnak, piszok
nak, füstnek, zsírnak stb., gyakran érintkezésben hóval, 
jéggel és sósvízzel, s mindehhez még egyszer le is járt 
és megállt, nem is említve a rozsdásodást és az ezer
számra esett rázkódásokat? Szabad-e aztán nekem egy 
ilyen bánásmódban részesült chronometer adatai alapján 
hegyeket elmozdítanom, szigeteket eltüntetnem, pozi- 
cziókat megváltoztatnom, a melyeket olyan férfiú, hatá
rozott meg, a ki sokkal kedvezőbb körülmények között 
dolgozott, tapasztalatok és ügyesség tekintetében semmi 
esetre sem áll alattam s a kinek a chronometere olyan 
tökéletes állapotban volt, mint a hogy azt a legóvato
sabb kezeléssel és a legskrupulózusabb megfigyelésekkel 
fentartani lehet? — A felelet természetesen határozottan 
«nem», s óvakodnék ilyen körülmények között egyedül 
azt a kitűnő férfiút hibáztatni azért, hogy nem ismertem 
magamat ki. a szigetek között!

Azt hiszszük mi is, hogy ebben a tekintetben inkább 
Nansen észleletéit lehet kétségbe vonni, mint Payer és 
Weyprecht méréseit s bízzuk jövő bátor kutatók fárad
ságára a kérdés teljes tisztázását s Nansen felfedezései
nek helyesbítését. \  Cholnoky.

Az automobil-sport rendkívüli fellendülése üdvös 
hatással van a motorok technikájára. A könnyű, erős 
motor kérdése foglalkoztatja most a gépszerkesztők jó
részét. Az akkumulátoros villamos motor ma a leg
simábban jár, de csak rövid távolságra alkalmas, meg 
azután az akkumulátorok töltése is sok nehézséggel jár 
a turistára. A benzin- és petroleum-mótorok a legalkal
masabbak hosszabb útnál, daczára kellemetlen szaguk 
és pöfékelésiiknek s egyenlőtlen járásuknak. Sok javítást 
kell még ezen a téren tenni. Érdekes az az összehason
lítás, melyet az Electrical World and Engineer -ben 
találunk a különböző motor-tápanyagok energiájára 
nézve. E szerint í kilogramm petroleum energiája 
akkora, hogy saját súlyát 11,000 kilométerre emelheti;
1 kgr. olaj 7000 kilométerre ; 1 kgr. puskapor 700 kilo
méterre és végül 1 kgrammos akkumulátor csak 11 kilo
méterre. E számokból élénken kitűnik a petroleum 
energiájának fölénye az akkumulátoré fölött, ezerszer 
akkora. Mégis az elektromos motor egyszerűsége és 
könnyűsége sok tekintetben pótolja ezt a hiányt; mert 
a petroleum-mótoroknak mai szerkezetükben óriási súlyt 
kell holt teherként emelniök.



30

A csillagos ég.
ZENITH

KELET DÉL NYŰGÖT

Az égbolt déli fele Budapesten 1900. szeptember 15-én este 9 órakor.

ZENITH

NYŰGÖT ÉSZAK KELET

Az égbolt északi fele Budapesten 1900. szeptember 15-én este 9 órakor.
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W EISZBERGER  
M IHÁLY E =
„H ungária“ kerékpárkészítö é s  javítóműhely
* BUDAPEST#
VI,, Izabella-utcza 61,, A ndrássy-út sarok,

« 9  4»

I
 Kerékpárkészítő- és javító

műhely — a legjobb angol 
anyagból elkészített kerék
párokat 2 évi jótállás mellett 
szállítok. Kerékpár- és varró- 
gép javítások szakszerűen, 
gyorsan  és pon tosan  esz
közöltetnek. ... —

v $ *

Ke rékpárbe  rak tároz ás  
té l i  idényre  4 korona.

Bruchsteinerés Társa
czímtáblagyár,

BUDAI1 EST,

TI., Podmaniczlíy-utcza 45.

Q ) Q ) Q  Q  Q )

Tiiköriiveg-, fa-, 
bádog- és vászon- 
táblák : m
legszebb és legolcsóbb 
kivitelben készíttetnek.

Rajzokkal és mintákkal díj
talanul szolgálok.

Szabadalmi szám 16794.

BECK KÁROLY
újonnan feltalált és szabadalmazott

felső ablak-szdlözlclííi.
Alkalmazhatók szögletes és félkörű abla
kokra. Egészség szempontjából igen ajánl
hatók, mert a legnagyobb helyiséget is lég- 
huzam nélkül szellőztetik. Bárkitől könnyen 
felhelyezhctők. Kiköltözés alkalmával anél
kül, hogy a fa vagy fal rongálódnék, köny- 

nycn levehetők.

M á z a k ,  vendéglők, iskolák
és m a g á n l a k á s o k r a  nélkülözhetetlen!

Ara *T kor. <30 fillértől 
13 koronáig.

Képviselve: EBLE L A J O S  által,
VI., Révay-utcza 24.

Vidéki megrendelések gyorsan teljessíítetnek.
Tisztelettel

B eck  Károly, lakatos-mester,
—  Budapest, V ili . ,  József-utcza 2 8 . =

GERBER REZSŐ
kárpitos és díszítő,

------------ BUDAPEST, ■ '
V I . ,  Gyár-utcza 11., Andrássy-út sarok,

•Cr ^^  ̂ ^ ^ ^  ̂

Készít mindennemű

kárpitos- és T T 4  
díszítési munkákat

a legízlésesebb és

legdíszesebb r:
|  kivitelben

legjutányosabb áron.

Elvállal teljes lakásberendezéseket
továbbá

függönyük és szőnyegek nyáron áí 
— —  való megőrzését, =
Kerti díszletek és színpadfelálfításokmükedvelők részére.

•  **>«*
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NEM HULL A HAJ, NINCS TÖBBÉ 
KOPASZ EMBER ! Szenzácziót kelt a gyógyfű
kivonatom, melyet évek hosszú során át tanulmányoztam, 
hogy mikép lehessen meggátolni a megkopaszodást.cz=o

E X 1 K A T 0 R
Kapható mindenütt.
Egy üveg ára 2 40 kor.

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem szűnik a ha jhullás, 
korpaképződés és mindennemű fejbörbetegség. — 
Vidéki megrendeléseket utánvét mellett azonnal eszközöl 
Dobé Nándor, úri, női és színházi fodrász, Buda
pest, Nefelejts-utcza 27 szám . <=oczDO'ieiie<=ao=:o

V» OO -OO -GO OO -GO- -GO -OO- GO -GO O O  O O  -GO -GO -GO -GO <  %l%
V V

! CALDERON) é s  TÁRSA >
* I
4 i
í  B U D A P E S T  Váczi-ütcza 30- és KishiJ-utcza 8. sz. *

Ajánl

; színházi látcsöveket 
I alumíniumból * * * * * * *

$

i

iY

A9
4t
$
I
i
4
9
49
4
9

$
í

Női látcsöveket hosszú fogantyú
val, zománcz, teknősbékacsont v. 
gyöngyház külsővel. — Legújabb 
Zciss-félc dupla távcsöveket (Race Glasses). 
Tábori, vadász és utazási távcsöveket a leg
újabb átalakítással, a tiragc ripade, erős bőr
tokban. Elegáns szalon lorgnettcket hosszú 
nyéllel. Szemüvegek és orrcsiptetőket a leg
finomabb üvegekkel. Aneroid légsúlymérőket, 
terem- és ablakhőmérőket, stereoskopokat, 
laterna magikákat. Fényképészeti készülékeket 
műkedvelők, turisták részére dús választékban.

a ? «  C zim balm ainkat k itün te tték
• • •  * * *  az ezredéves k iállításon .

CZIMB ALMOKAT
aj uj tiu  lp ̂  ̂  mi i n ry

5X5̂ ^ legjobbat, legolcsóbbat &&&£)

=  c s a k  =
n á l a m  l e h e t  v e n n i .

r \  Pedálos, fekete vagy
'óX barna, szalon, szép

’ ö'-S'- erős hangút &&
3 évi jó tá llá ssa l. ^
Bolti árhoz képest fél- / U  
árban 300 koronást 
150—160 kor.-ért elad.
Alapos tanítást is ad 
havonta 16 koronáért.

JEGESI GÉZA
m űokleveles czim balom -kész ítő  és a  vaskoronás 
g g g q g g  czimbalom fe lta lá ló ja , «s x s x s í*©©

Árjegyzék kívánatra ingyen.

=  BII DM PEST =
V II., N e f e l e j t s - u i c z a  4 3 .

..   I l i i m  I  I ! 1111111I I I I I 1111111111111 1...........................1111I I 11I I I I I  I l i i  i 11M !V.

( W e l ln e r  G y u la  fogmíiterme I
| Budapest, VI., Andrássy-út 38. |

Készíti a fogtechnika leg- §
E rcmekcbb specialitásait X* =

I S z á j p a d l á s  ' B 8  j
I -— -  n é l k ü l i  ------  I
j MT" m ű f o g a k .  I
|  Található eg’ész nap. 1
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Fényképező 
gépek, * *  
eszközök * 
és kellékek 
legjobb 
beszerzési

Veszprémi Samu U tóda

P E J T S I K  K Á R O L Y
B U D A P E S T
IV. kér., Károly-utcza 1. sz.

kf/ fényképészeti Szemle amateur lapY kiadóhivatala, m m m m s s zMa 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma

Nagy választékú raktár úgy szakfény
képészek, mint amateurök részére.

Árjegyzék és a rényképészeti Szemle 
mutatványszámát kívánatra ingyen 
megküldöm.

valamint az összes
szakirodalmi

tankönyvek.

SZIKLAI S.
papír- és tanszer
ül kereskedése zz

B udapest, VII., E rzsébet-körút 15. szám .
MA MA MA MA

A legnagyobb választékban kaphatók: 
kísdedóvodaí, foglalkoztató-, 

szemléltető- E és E játék
szerek, —

GRUBER LEÓ és TÁRSA
zsinegek, fonalak és kötélárúk
- központi raktára-----

BUDAPEST, VII., Károly-körút 7. sz.

Dús vá lasz t ék
mindennemű

torna-ké szletekben.

1587. sz. cheque-szám la 
a m. kir.

postatakarékpénztárnál.

Telefon-szám  6 2 — 03.

H E L L E  K Á R O L Y
pozsonyi első

osztr.-magy. cs. és kir. kiz. szab. 
mütani, töm lő-hajtószíj és 

: kötélveröárú-gyár — ■ 1
képviselete és raktára.

rv

SZŐNYEG-
O T T H O N !

M agyarhoni szőnyegek z= á 
Keleti és más szőnyegek
Hazai pokróczok ü..
Ágyneműek 1 

Vasbútorok stb. s tb ... _

r

i
B U D A P E S T
VII., Kerepesi-út 10. 
a Sip-utcza sarkán=
=  T E L E F O N  =

o o Óriási választék o 
o Feltűnő olcsó árak
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I n d u 1 á s  Budapest ny.  pályaudvarról  

D é l e l ő t t
É r k e i é s  Budapest ny. pályaudvarra

D é l e l ő t t

idő a vonat h o v á idő a vonat h o n n a nneme neme

1 0 0 kel. őst. Bécs, Berlin, Paris, o ) 1 2 '5 0 k. o. e.v. Konstantinápoly, Bukarest
expr. v. Ostende, London 4 . 4 0 S Z . V. Palota-Újpest

a) 5 . 4 5 kiáll. ex. Bécs, Páris 5 . 4 0 ,, Palota-Újpest
5 . 5 5 S Z . V . Palota-Újpest 6 . 2 0 ,, Vác
0 . 1 5 ' Érsekújvár 6 . 3 0 ff Szolnok, Cegléd
0 . 3 5 Cegléd, Szolnok 6 . 4 0 ,, Palota-Újpest
0 . 4 5 Esztergom 6 . 5 0 ,, Bécs
0 . 5 5 Palota-Újpest 7 . 1 5 ff Verciorova
7 . 0 5 V . V . Lajosmizse 7 . 2 5 V . V. Dorog
7 . 3 0 gy. v. Zsplna, Berlin 7 . 3 5 tv. szsz. Berlin, Zsolna
8 . 0 0 Bécs 7 . 4 5 S Z . V . Palota-Újpest
8 . 1 5 Temesvár, Orsóvá 7 . 5 0 v. V . Lajosmizse
8 . 3 0 S Z . V . Temesvár b)  8 . 1 0 S Z . v. Nagy-Maros

b)  8 . 4 5 Nagv-Maros 8 . 2 5 Kis-Kun-F élegyháza
9 . 1 5 w Palota-Újpest 8 . 3 5 >> Esztergom
9 . 2 5 Bécs, Berlin 8 . 4 5 Párkány-Nána

1 0 . 1 0 Palota-Újpest
1 0  5 5 Szeged

D é l u t á n 1 1 .0 5 >> Érsekújvár

D é l u t á n
1 2 . 0 5 S Z . V . Cegléd, Szolnok
1 2 . 1 5 Palota-Újpest 1 2 . 5 5 S Z . V . Palota-Újpest
1 2 . 2 5 n Nagy-Maros c) 1 .1 5 ,, Nagy-Maros

c) 1 2 . 4 0 Nagy-Maros 1 . 2 5 gy- v. Bukarest
1 2  5 0 Dorog 1 5 0 Páris, Bécs

1 .1 5 Palota-Újpest 1 . 5 8 SZ  V. Palota-Újpest
1 .4 5 gy-y. Bécs, Páris 3 . 0 5 ,, Palota-Újpest

c) 2 . 0 5 S Z . V . Pilis-Csaba 3 . 1 5 Lajosmizse
2 . 1 5 P.-Nána, Léva 4 . 0 0 ,, Nagy-Maros
2 . 2 0 n Palota-Újpest c) 4  .1 0 ,, Palota-Újpest
2 . 3 0 gy- v. Bukarest 4 . 2 0 Szolnok, Cegléd
2 . 3 5 S Z . V . Érsekújvár 4 . 3 5 Esztergom
2  4 0 Esztergom d) 5 . 2 5 1 y Nagy-Maros
2 . 4 5 Cegléd 5 . 4 5 ,, Palota-Újpest
2 . 5 5 Lajosmizse 6 . 0 5 ,, Bécs, Berlin

c) 3 . 2 0 Palota-Újpest 6 . 5 0 ,, Palota-Újpest
4 . 2 5 Szeged 7 . 0 0 ,, Temesvár
4 . 3 0 Palota-Újpest 7 . 2 5 gy- v- Bécs
4 . 4 5 gy- v- Bécs 7 - 4 0 Orsóvá, Temesvár
4 . 5 0 S Z . V . Nagy-Maros c) 8 . 0 5 S Z . V . Vác

c) 5 . 4 5 Vác c) 8 . 1 5 Pilis-Csaba
0 . 0 0 n Palota-Újpest 8 . 2 5 ,, Palota-Újpest
0 . 2 0 „ Párkány-Nána 8 . 4 5 ,, Párkány-Nána
7 . 0 0 Verciorova 9 . 0 0 gy- v- Bécs
7 . 1 0 V . V . Esztergom 9 . 2 5 Berlin, Zsolna
7 . 2 0 n Lajosmizse 9 . 3 5 V . V . Esztergom
7 - 4 0 S Z . V . Palota-Újpest 9  5 8 S Z . V . Szolnok, Cegléd

d)  7 . 5 0 n Nagy-Maros 1 0 . 0 5 Palota-Újpest
c) 8 . 2 0 Vác c) 1 0 . 2 0 Vác

9  0 5 tv. szsz. Zsolna, Berlin 1 0 . 3 5
kiáll. ex.

Nagy-Maros
9 . 2 5 S Z . V . Palota-Újpest D I Ó .4 5 Páris, Bécs
9 3 5 Bécs 1 1 .0 0 kel. őst. London, Ostende, Páris,

1 0 . 1 0 gy- v. Szeged, Verciorova expr. v. Berlin, Bécs
c) 1 0 . 2 0 S Z . V . Palota-Újpest 1 1 . 1 0 V. v. Lajosmizse

1 0 . 4 0 „ Vác / )  1 1 . 2 0 k. e. v. Konstantinápoly,Belgrád
c) 1 1 . 2 0 kel. e v. Belgrád,Konstantinápoly 11 3 0 SZ V . Érsekújvár
j )  1 1 .3 0 k. o. e.v. Bukarest, Konstantinápoly e) 1 1 . 4 5 ff Palota-Újpest

a) Közlekedik innius 1-től minden csütörtökön a) Érkezik minden hétfőn és csütörtökön.
* ünnep - és vasárnap május 15-től. b) Közlekedik junius 1-től.

ünnep és vasárnap május 15-től c) „ ünnep- és vasarnap május 15-től
szép tember 15-ig. szeptember 15-ig.

<0 junius i-tő i. <9 , ■ ünnep - es vasarnap május 15-től.
«) minden kedd, csütört. és vasárnap. e) Érkezik junius 1-től minden szerdán.
/) minden szerdán és' szombaton. f) . minden kedd, csütörtök és szombaton.

I n d u l á s  Budapest-Józsefváros p. u.-ról Érkezés Budapest-Józsefváros p. u.-ra
D é l u t á n D é l u t á n

0 . 5 0 S Z . V . | Pécel 6 . 0 0 S Z . V . I Pécel

I n d u l á s  Budapest k.  pá lyaudvarról

D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

6 2 0 V . V . Nagy-Kanizsa
6  5 0 gy. v. Gy.-Fehérvár, N.-Szeben, 

Kolozsvár, Stanislau
6 . 5 0 SZ- V . Bécs, Grác
7 . 1 0 gy- v. Kassa, Munkács
7 . 1 5 Zágráb, Fiume, Róma
7  3 0 Ruttka, Berlin

a )  7 . 3 5 S Z . V . Hatvan
7 . 3 5 ,, Belgrád, Bród
7 . 5 0 Kassa, Csorba
8  0 0 Zágráb, Fiume, Pécs
8 . 1 0 Arad, Brassó
8 . 3 0 Kolozsvár, Brassó
8 . 5 0 gy- v. Bécs, Grác 

Munkács, M.-Sziget8 . 5 0 S Z . V .<i) 9 . 0 0 Bicske
9 .1 5 M.-Sziget, Stanislau
9 . 3 5 ft Ruttka, Berlin

D é l u t á n

< i)1 2 .IO S Z . V . Nagy-Káta
1 2  2 5 Bicske, N.-Kanizsa
1 2 .3 5 Hatvan

1 .3 0 Gödöllő
1 . 4 5 gy- v. Fehring, Grác
1 .5 5 Nagy-Várad, Debrecen
2 .1 5 Arad, Bukarest
2  2 0 , Bécs, Páris, London
2 . 3 0 S Z . V . Bicske
2 . 3 5 gy- v. Kassa, Lemberg
2 . 4 0 Konstantinápoly
2 . 4 5 S Z . V . Hatvan
2 . 5 5 Szolnok
3 . 0 0 gy- v. Zágráb, Fiume, Róma
3 . 2 0 V . V . Adony-Szabolcs, Paks
3 . 3 5 S Z . V . Szabadka
3 . 4 5 gy. V . Ruttka, Berlin
4 . 3 0 S Z . V . Győr
5 . 2 0 Ruttka, Berlin
5 . 4 5 Kolozsvár, Brassó
6 . 2 5 Hatvan
7  0 5 ,, M.-Sziget, Stanislau

b) 7 . 2 0 Bicske
7 . 3 5 N.-Kanizsa, Trieszt
8 . 0 0 Kassa, Csorba
8 . 3 0 Zágráb, Fiume, Eszék 

Miskolc, Lemberg8 . 5 5 11
9 . 0 0 t. szsz. Bicske
9 . 1 5 gy. v. Kolozsvár, Bukarest
9 . 3 5 S Z . V . Gyékényes, Bród
9 . 5 5 ,, Fehring, Grác

1 0 . 0 0 Arad, Brassó
1 0 . 2 0 Belgrád, Eszék, Bród

c ) I 0 . 4 0 gy- v. Kassa, Csorba
1 0 . 4 5 SZ  V . Bécs, Sopron
1 1 .1 0 v. v . Ruttka, Miskolc

I n d u l á s  Buda-Császárfürdő kitérőről
D é l e l ő t t

6 14 S Z . V . Esztergom
D é l u t á n

1 2  3 0 S Z . V . Dorog
n ) l '5 5 n Pilis-Csaba

2  2 9 „ Esztergom
7  0 5 V . V . Esztergom

a) Közlekedik ünnep és vasárnapokon máj. 15-től
bez. szept. 15-ig.

b) Közlekedik junius 1-től bez. szept. 15-ig.
junius 15-től bez. szept. 15-ig.

Érkezés Budapest k. pályaudvarra
D é l e l ő t t

idő a vonat h o n n a nneme
5 .0 « t. szsz. Arad
5 20 V . V . Ruttka, Berlin
5 .4 5 sz. V. M.-Sziget
6 .10 Brassó, Arad
6 .1 5 t. szsz. Bicske
6 35 sz. V. Lemberg, Miskolc
6 .4 0 Bécs, Sopron

a )  6 .5 5 gy. v. Csorba, Kassa
7 .0 5 S Z . V . Belgrád, Bród
7 .10 Brassó, Kolozsvár
7 .2 5 Grác, Fehring
7 .3 0 Hatvan
7 .5 0 g y -v - Bukarest, Brassó
7 .5 5 V . V . Paks, Adony-Szabolcs
8.15 S Z . V. Kassa, Csorba
8 .20 Fiume, Zágráb, Eszék
8 .4 0 g y -v - Fiume, Róma

b) 8 .4 5 S Z . V . Hatvan
9 .15 Szolnok
9 .2 0 Győr

10 .00 Szabadka
10 .05 Ruttka, Fülek
10,15 f f Nagy-Kanizsa, Trieszt

D é l u t á n
12 .2 5 S Z . V. Hatvan
12 .50 g y .v- Berlin, Ruttka

1.05
I i o

t t Konstantinápoly 
Bukarest, Arad

1.25 Gyékényes, Pécs
1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Bécs
1.50 Nagy-Várad, Debrecen
2 .0 5 Grác, Fehring
4 .5 0 S Z . V. Bicske, N.-Kanizsa
5 .3 5 Gödöllő
6 05 Győr
6 .2 0 Brassó, Kolozsvár
6 40 Belgrád, Eszék
7 .0 0 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.15 gy- v. Bécs, Grác
7 .2 0 S Z . V . Brassó, Arad
8 .0 0 Fiume, Zágráb, Pécs
8 .10 Stanislau, M.-Sziget

c) 8 .2 0 Bicske
8 30 Munkács, M -Sziget
8 35 gy- V. Róma, Fiume, Zágráb
8 .5 0 S Z . V . Kassa, Csorba

d)  9 .0 0 Bicske
9 15 Bécs, Grác
9 .2 0 gy- v. Berlin, Ruttka
9 .4 0 N.-Szebeu, Gy.-Fehérvár,

Kolozsvár, Stanislau
9 .5 0 S Z . V . Trieszt, N.-Kanizsa

ÍO 0 0 g y -v - Munkács, Kassa
<1)10.30 S Z . V . Nagy-Kátá
<1)10.40 Hatvan
e) 10.40 f f Bicske

Érkezés Buda-Császárfürdő kitérőbe
D é l e l ő t t

7.17 V . V . Dorog
8 .4 5 S Z . V . Esztergom

D é l u t á n
4.41 SZ  V . Esztergom

d) 8 .29 ,, Pilis-Csaba
9 ,35 V . V . Esztergom

a) Közlekedik junius 15-től bez. szept. 15-ig.
A) május 15-től.
<■) junius 1-től bez. szept. 15-ig.
d) ünnep- és vasárnap május 15-töl

bez. szept. 15-ig.
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AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

M O L N Á R  V I K T O R
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY
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BUDAPEST, 1900 ~
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TARTALOM: Társadalmi szervezet az iparban. Dr. Farkas Geiza. — Budapesttől Sang-hai-ig. Cholnoky 
Jenő. — A suggestibilitásról és következményeiről. Dr. Scholtz János. — Walter Crane. Lyka 
Károly. — Kis olvasztókemencze. Dr Szekeres Kálmán. — Az igazságszolgáltatás Khinában. 
Weiss Róbert. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.

Felhívás előfizetésre.
Az «Uránia» egyelőre havonkint jelen meg. 

Július és aug. hónapokban azonban szünetel.
Az «Urániá»-1 az «Uránia magyar tudomá

nyos egyesület» tagjai külön díj fizetése nélkül 
kapják; nem egyesületi tagoknak az «Uránia» 
előfizetési ára:

egész évre . . . .  8 korona,
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyv

kiadó-hivatalához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 4.) infézendők.

A z  «Uránia» szerkesztősége.

F E L H Í V Á S
belépésre az Uránía-egyletbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába 
egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát 
fizet (ha ez összeget részletekben kívánja le
fizetni, a teljes befizetésig 5° 0-os évi kamatot 
is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki kötelezi 
magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvez
ményeket élvezi:

1. díj nélkül kapja az egylet összes kiadvá
nyait, köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;

2. az első előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház minden előadására joga van 
— a tagsági jegy előmutatása mellett — akár egy 
földszinti vagy erkély-széket, akár egy páholyt 
50°/o-os árkedvezmény mellett vásárolni;

3. szabadon látogathatja az egyesület és a 
színház által rendezendő kiállításokat.

Kérjük mindazokat, a kiknél taggyűjtő-ívek 
vannak, hogy azokat Cseike Győző, miniszteri 
számvevőségi aligazgató, egyesületi pénztáros 
czímére (Budapest, V., Hold-utcza 8.) mielőbb 
visszajuttatni szíveskedjenek.

A z Uránia-egyesület elnöksége.

arcz-crémet hasz
náljon NAGYSÁD!

mely a világ legjobb creme.
Eltávolít az arczból minden tisztátalansá- 
got és a bőrt bársonyfinommá teszi. — 
Egy elegáns doboz creme ára i  korona. 
— Kapható a feltaláló: RÉVÉSZ ÖDÖN 
V. cs. és kir. gyógyszerésznél Budapesten, 
Csengery-utcza 26., továbbá a »HUNNIA« 
gyógyszertárban, Erzsébet-körút 56. szám.

P o s ta i s z é tk ü ld é s  n a p o n ta  az  e g é s z  vita

«  GY M. «
=  =  fényképészeti 
czikkek dús raktára

B U D A P E S T  =
VII., Károly-körút 3. (Huszár-féle ház)

ánlja dús raktárát a leghíre
sebb gyártmányú fényképező 
készülékekről. A legolcsóbb 
bevásárlási forrás kézi és 
utazási kamarákról, úgyszin

tén a fényképészethez szükséges összes mű
szerek és kellékek állandóan nagy válasz
tékban raktáron vannak. Kényelmes

^  laboratórium.
Szaktanítás ingyen. Képek kifogástalan kidól- 
gozását elvállalom. >»»»>»>*»»»»»***»»»»»•»»»*»*»»>»

--------- T E L E F O N  10 — 61. ----------------

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

______ A -.V»

[ L J

IM Máló, ebédlőszobák ó-német- és 
barok-stil, szőnyeg és bőrdivánok, 
íróasztalok, ingó-, függőlámpák, 
valamint minden e szakmába vágó 

< tárgyak legolcsóbban s legjobb
minőségben kaphatók

JCNLANQER =====
MŰBUTOR ÜZLETÉBEN

BUDAPESTEN



1. évf. 1900. október 1. 4. szám

URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N YE

E folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R  
közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik
KLUPATriY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY egy évre 8 korona.

Társadalmi szervezet az iparban.
(Van Marken delfti gyárigazgatónak a párisi világkiállításra készült könyve nyomán.)

A mostani párisi világ- 
kiállításon az aránylag 
gyengébben látogatott 
épületek közé tartozik a 
társadalmi tudományok 
palotája. Ott nem lát
ható az a tarka, nyüzsgő 
néptömeg, mely az egyes 
nemzetek pavillonjait, a 
képzőművészeti palotát, 

a ruházati ipar 
csoportját betölti. 
Ennek megvan a 
maga oka: nem 
sok ember akad, 
a ki táblázatokat, 
fényképeket (nem 

szépségekéit), 
épületmintákat, 

jelentéseket kíván 
tanulmányozni 

akkor, mikor né
hány lépéssel to-

Az olajgyár zászlótartói a gyár zászlajával. vább érdekes ré
giségeket és

szemkápráztató újdonságokat, irtózatos nagy 
Creuzot-ágyúkat, bámulatosan szép, élethű szob
rokat és képeket, a föld legvadabb népeitől 
származó, hihetetlen alakú és rendeltetésű ezer
féle csecsebecsét — egyszóval a csodák cso
dáinak megszámlálhatatlan sokaságát láthatja, 
élvezheti és bámulhatja.

Pedig a sociális tudományok palotájában 
elhelyezett szerény táblázatok a figyelmes szem
lélőnek sokkal nagyobb csodákat mutatnak, mint 
a kiállítás fényesebb csoportjainak szemkáp
ráztató látványosságai. Szerény szavak, egyszerű 
számjegyek, igénytelen vonalak tudatják velünk, 
hogy az emberiség azon negyedrésze, mely 
Európát és a többi földrészek egyes szerencsés 
darabjait lakja, hogyan küzd egy évszázad óta 
a nélkülözés, a betegség, a korai halál és mind
ezek okozója: a szegénység ellen. Látjuk, mi
ként válik ez a harcz mind öntudatosabbá,
egyetemesebbé. Örömmel üdvözöljük ennek a 
harcznak eredményeit: a halandóság csökke
nését, a munkabérek emelkedését, szervezetek

létesülését, melyek által az addig magára hagyott, 
mindenkor elzüllésnek kitett munkás egy hatal
mas gépezet,. egy óriás család tagjává lesz, 
mely egyrészt támogatja bajában, de másrészt 
vissza is tartja a pazarlástól, restségtől. Győ
zelmeket látunk itt, melyeknél mindnyájan győ
zők vagyunk, legyőzöttek pedig nincsenek.

De a szegény, a munkás nép helyzetének 
javulásával szemben nem legyőzött e a gazdag 
osztály, a tőke? Nem! Az általános jólét emel
kedése a tőkének jobb munkaerőket, jobb 
vevőket, több biztonságot nyújt. Egyes nagy
iparosoknak érzékeny veszteséget okozhatott, 
hogy munkásaiknak nagyobb bért kellett fizet
niük, egyes szűk látkörű, szívtelen tőkések 
zúgolódhattak is e miatt. De a tőkések neme
sebb, értelmesebb része belátta, hogy a mun
kások érdekében hozott pillanatnyi áldozatok
ért bő kárpótlást nyernek, ha csak ezen áldo
zatok kezdik gyümölcseiket megteremni. Ezért 
látjuk, hogy míg egyrészt munkások alakítanak 
egyesületeket, hogy munkájuk gyümölcsét minél 
teljesebb mértékben biztosítsák maguknak, szük
ségleteiket minél kevesebb áldozattal elégít
hessék ki, addig másrészről a tőke eléjük megy 
e törekvésükben, részt enged a munkásoknak 
az általuk üzemben tartott ipartelep jövedel
mében és vezetésében, szervezeteket létesít 
közöttük, melyek által a mennyire ez emberileg 
lehetséges, megvédhetik magukat a sors elke
rülhetetlen csapásainak, az elszigeteltségnek, az 
egyhangú munkának káros következményeitől. 
És teszi ezt a tőke (fájdalom, nem mindenütt!) 
akkor is, ha e törekvésében éppen a munkások 
közönyével, vagy ellenállásával kell megküz
denie.

A ki meg van róla győződve, hogy jól cse
lekszik, az természetszerűleg kívánja, hogy más 
is hasonlóképen cselekedjék. Azok, a kik a 
közjóiét emelésére szolgáló társadalmi intéz
ményeiket a párisi világkiállításon bemutatták, 
szintén nem érték be ezzel, hanem kívánták, 
hogy az áldás e forrásait a világ legtávolabbi 
vidékein is megismerjék és utánozzák. Ezért 
osztogattak a társadalmi tudományok palotá
jában több ismertető könyvet és füzetet, mint 
a kiállítás bármely más csoportjában. Egy ily
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ismertető füzet alapján kívánom néhány szóban 
vázolni egy gyártelep szervezetét és társadalmi 
intézményeit, melynél a tőke egy lelkes igaz
gató kezdeményezésére munkásai számára oly 
jólétberendezéseket teremtett, a minőkről egy fél
századdal ezelőtt csak egyes sociálistákálmodtak.

Delftben, Hollandiának ebben a történelmi 
nevezetességű városában van az a három gyár 
és egy kisebb ipartelep, melyeket igazgatójuk, 
Van .Marken nemcsak a részvényesek gazdag
ságának, hanem a munkások jólétének forrá
sává is tett. A három gyár: a Németalföldi 
élesztő- és szeszgyár, a Németalföldi olajgyár 
és az enyv- és gélatine-gyár; a műhely pedig 
a Van Marken nyomda.* A négy vállalatot 
maga Van Marken igazgató ismerteti; köny
vében oly elvek találhatók, melyek nemcsak 
a nemzetgazdák, hanem az emberbarátok helyes
lését is megérdemlik. Halljuk különben erre 
nézve magát Van Markent:

< Az anyaeszme, mely az ismertetendő tár
sadalmi szervezet megalkotásánál vezérelt, a 
következőkben foglalható össze:

A jelenlegi társadalomban az ember élete 
három főmozzanatot foglal magában.

Először is a mindennapi kenyeret kívánja, 
az anyagi lét közvetlen eszközeit a maga és 
családja számára, melyet megalkotni a természet 
törvényénél fogva joga van.

Ezután a mindennapi kenyeret, családjának 
anyagi fenmaradását biztosítani kívánja az em
beri élet minden eshetőségére, rendes menetére 
épp úgy, mint előreláthatatlan válságai esetére.

Ha anyagi létét biztosította, többet kíván, és 
pedig joggal: az élet széppé alakítását, az erköl
csi és értelmi színvonal felemelését,a szórakozást.

A jelenlegi társadalomban az emberek nagy 
tömegére nézve lehetetlen erre a harmadik 
fokozatra eljutni, túlságos nehéz a másodikat, 
sőt sokszor az elsőt is elérni.

Azt tartom, hogy a tőke és munka mai 
viszonos helyzetében azoknak, a kik kedvező 
körülmények vagy saját alkotó erélyűk által az 
emberek egy társaságának közepette, valamely 
kereskedelmi vagy ipari czélra egyesült munka
társak között élnek — hogy e munkaadók 
mindegyikének kötelessége alárendeltjein segí
teni mindennel, a mivel rendelkezik, szivével, 
értelmével, pénzével, hogy eljuttassa őket arra 
a fokozatra, melyen kívül nem érdemes élni.

Meg vagyok róla győződve, hogy a munka
adó, a ki ezt tenné, nem hozna áldozatot. De 
ha ezt is meg kell tenni, akár anyagi, akár 
erkölcsi értelemben — tegye meg a munkaadó. 
Ez szent feladatai

Lássuk már mostan, hogyan tett eleget Van 
Marken annak, a mit kötelességeként ismert 
el, hogyan vitte keresztül a gyakorlati életben 
a patriarchalismus** elvét.

Van Marken leginkább megvalósíthatta elveit 
a róla elnevezett nyomdában, mely legsajátabb

* A ki e gyártelep munkásszervezete iránt érdek
lődik, annak ajánlhatom Földes Bélának A munkás
viszony egy modern gyárban czím alatt 1895-ben meg
jelent tanulmányát.

** A fogalom megjelölésére patronismus talán meg
felelőbb kifejezés lenne.

alkotása. Már e nyomda részvénytársaság ala
pító-levele is igen érdekes elvi kijelentéseket 
foglal magában, mint például:

«Az alapítók a részvénytársaságban a mun
kát társ-vállalkozónak tekintik, a kinek joga 
van a társaság érdekei feletti tanácskozásban 
és határozásban részt venni.»

«A tőkének, azaz a részvényesek által befi
zetett összegnek a vállalat eredményében való 
része, saját összege által korlátozva van, míg 
az értelmi és testi munka része az emberek 
akaratában és odaadásában rejlő erő folytán 
korlátlan.»

< Ennélfogva a részvényesek méltányosan 
csak a jövedelem egy meghatározott részét 
kívánhatják nagyobb részét, ha a jövedelem 
bizonytalanabb és a koczkázat nagyobb míg a 
munka méltán korlátlan részesedést követelhet.»

^Kívánatos, hogy a munkának fokozatosan 
átadassék a termelés eszközeinek, azaz a tár
saság részvényeinek tulajdona, először részben, 
azután egészen, a mely czélt az alapítók a 
munkának adandó nyereségrész megtakarítása 
és ebből a részvények megvétele által kívánják 
elérni oly formán, hogy a részvényeseknek az ál
taluk tényleg befizetett összegek visszaadatnak.»

Ehhez képest az alapszabályok első pontja 
a következőképen rendelkezik:

<A társaság a tőke és munka szövetkezete, 
mely minden, a könyvnyomda-iparhoz tartozó 
munka kivitelével foglalkozik. Czélja:

1. Mindenek előtt minden szövetkezett mun
kásnak meghatározott bért fizetni és pedig a 
felnőtt munkásoknak legalább annyit, a mennyi 
a szövetkezettek ítélete szerint a helyi és idő
leges viszonyok figyelembe vételével egy ren
des munkás család szerény, de észszerű szükség
leteinek fedezésére megkivántatik.

Ezenkívül a szövetkezett munkásoknak fenn
tartani a társaság minden jövedelmét, mely 
fennmarad, ha a tőke következő részesedését 
megnyerte.

2. Biztosítani a tőke részére szerény kamatot 
és egyszersmind méltányos jutalmat azokért a 
koczkázatokért, melyeknek a tőke egy új vál
lalat alapításával, de azután is a vállalat termé
szeténél fogva alá van vetve.

3. A társaság tőkéjét a szövetkezett mun
kásokra eső nyereség-osztalék megtakarítasa 
és részvényekbe fektetése által fokozatosan 
mindazok tulajdonába bocsátani, a kik a mun
kában rendszeresen részt vesznek.

E czélok elérése végett a vállalat tiszta nyere
ségét a következőképpen osztják fel:

Először megteszik az épületek és szerszámok 
rongálódása miatt szükséges leírásokat.

Ezután a befizetett részvénytőke 6%-át ki
fizetik a részvényeseknek kamat- és koczká- 
zati díj fejében. Ha a tiszta jövedelem egy 
évben a 60/0-ot el nem érné, a részvényesek 
osztaléka a következő évben megfelelőleg ki
egészíthető.

Az ezután íenmaradó nyereség-összegből jut: 
25% az igazgatóságnak,
50°/o a szövetkezett munkásoknak bérük 

arányában,
3% az ellenőrző biztosoknak,
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12°/0 az alapítóknak (a vállalat tervezői 
és első részvényesei), 

io"/0-kal a közgyűlés a munkások javára 
szabadon rendelkezik.

A fontos elv, mely itt érvényre jut: a tőke 
részesedésének korlátozása. A munkásakra eső 
osztalékot takarékpénztárba helyezik és ha 
valamelyiké elég nagy összeget ért el, vesznek 
rajta egy nyomda-részvényt, melyet tulajdonosa 
névértékben átengedni tartozik. E berendezés 
eredménye valóban meglepő.

1892-ben alapították a nyomdát és ez ma 
Delft legnagyobb ily műhelye. Az igazgatók, 
ellenőrző biztosok és munkások megtakarított 
nyereség-osztalékukból 250 részvény körül im
már igy-öt szereztek meg az alapítóktól, úgy 
hogy két év alatt előreláthatólag egész terje
delmében megvalósul A munka által — a 
munkának; elv, az egész vállalat a munkások 
kezében lesz.

Igaz, hogy ezek a munkás-részvényesek idő
vel elhagyhatják a műhelyt és a tulajdonukba 
átment részvényeket magukkal vivén, tőkés
részvényesekké lehetnek. így a munka és tőke 
ismét elválnak egymástól; ez történik akkor 
is, ha a részvények haláleset, vagy eladás foly
tán nem munkások kezébe mennek át. Ezen 
így idegen kézre került részvényeket azonban 
a tényleg a műhelyben dolgozó munkások 
számára folyton visszaváltják, úgy hogy az 
eltávozottak csak pénzt tarthatnak meg, a rész
vények mindig a műhelyben maradottakéi 
lesznek.

Van Marken tanúsága szerint az általa ilyfor- 
mán szervezett nyomdákban általános és teljes 
odaadás tapasztalható a munkások részéről.

Ezt a fényes képet csak a nyomdából eltá
vozottak nagy száma zavarja meg némileg. 
A szövetkezett munkások száma 1892-ben
7 volt, ma 13, ezekhez járul 8 tanoncz. A nyomda
8 évi fennállása alatt 13 munkás másutt tele
pedett le, 23-at elbocsátottak. Ezek a számok, 
melyek pedig minimális számításon alapulnak, 
a mennyiben csak azokat a munkásokat fog
lalják magukban, a kik megtakarításaik útján 
legalább egy részvény megszerzése után távoz
tak el, a nyomdaszemélyzet oly mérvű válto
zékonyságát mutatják, mely talán nem lenne 
meglepő egy teljesen üzletszerűleg kezelt tőke
vállalatban, de meglehetősen az, egy ily ember- 
ségi elveken alapuló szövetkezetnél.

Ettől eltekintve azonban a Van Marken 
nyomdában alkalmazott rendszer eredményei 
fölülmúlták alapítói várakozásait.

Lássuk már most, milyen a munkások hely
zete azokban a gyárakban, melyeknek Van 
Marken az igazgatója, de nem alapítója, a melyek
ben tehát tetemes, bár nem korlátlan befolyás
sal bír. Ezek a gyárak, mint már fenntebb emlí
tettem, a németalföldi élesztő- és szesz, a 
németalföldi olaj-, valamint az enyv- és gelatin- 
gyár. Sietek megjegyezni, hogy Van Marken 
azokat az elveit, melyeket a róla elnevezett 
nyomdában diadalra juttatta, itt is lehetőleg 
érvényesíteni igyekezett. Az ő indítványára a 
részvényesek közgyűlése 1880-ban egyhangúlag 
elhatározta, hogy a részvénytőke 5%-át meg

haladó tiszta jövedelem 10%-át az igazgatóság- 
rendelkezésére bocsátja a munkások javára for
dítás végett. E 10%-ból ismét egy tizedrészt 
a munkások közös intézményei javára fordí
tanak, míg a többit egy szigorúan meghatá
rozott érdem-skála szerint a munkások között 
osztják ki. 1895-ben a részvénytársaság 25 éves 
fennállása alkalmából a közgyűlés az 5" ,,-on 
fölüli tiszta jövedelem további 5%-át szavazta 
meg a munkásoknak aggkor esetére való biz
tosítására; ez összeghez Van Marken igaz
gató önkényt hozzáadta a neki tantiéme-ként 
megszavazott 5%-ot. Ilyformán a delfti gyárak 
munkásai az 5%-°* meghaladó tiszta jövedelem 
20%-ának élvezetében vannak. De a tőke át
adására is történt egy, bár szerény lépés. Van 
Marken még 1882-ben 10,000 forint névértékű 
részvényt bocsátott a munkások rendelkezésére, 
még pedig 10 forintos részjegyekre osztva, 
s egyszersmind kötelezte magát, hogy e rész
jegyeket a kibocsátási árfolyamon (120%) bár
mikor visszaváltja. Ezzel az ajánlattal élve, 1899 
végéig, a gyár 57 alkalmazottja 5100 forint 
névértékű részvény tulajdonát szerezte meg. *

Nagyon tévedne azonban, a ki azt hinné, 
hogy e sociálpolhikai berendezések mellett a 
delfti gyárak munkásai urak, a kik könnyedén 
szereznek jelentékeny jövedelmeket. Sőt ezek
nek a munkásoknak ugyancsak meg kell szol
gálni a nyújtott előnyökért. A munka naponként 
átlag 10 óra, a díjazás óránként 16 ., krajczár; 
egy munkás minimális keresménye 9-90 forint 
hetenként, a mi éppen nem sok. Alihoz, hogy 
a munkás többet keressen, érdemeket kell sze
reznie arra, hogy rendes bérén fölül ennek 
bizonyos százalékát «praemium gyanánt meg
nyerje. Praemiumok járnak a vasárnap éjjel, 
vagy a pihenő órákban végzett munkáért (a 
szeszgyár üzeme ugyanis meg nem szakítható), 
különös ügyességért, szorgalomért (erre nézve 
a munkások hat osztályba vannak sorozva) 
végre együttműködést igénylő munkákért. E 
praemiumokkal együtt a munkások heti átlagos 
keresménye (a nyereség-osztalékon kívül) az 
utóbbi években a következő volt:

1895- ben 14-20 forint,
1896- » 14-23 »
1897- » 14-50 »
1898- » 14-49 *

Ez már igen tisztességes keresménynek 
mondható, kivált ha meggondoljuk, hogy kü
lönösen ügyes és szorgalmas munkások ez 
átlagnál többet is kereshetnek és ezen kívül 
valamennyien részesednek a vállalat tiszta nyere
ségében.

Már a praemiumok most vázolt rendszeré
ből is kitűnik, hogy a gyárak vezetősége az 
általa nyújtott kedvezményekkel leginkább az 
alkalmazottak munkakedvét igyekszik ébren tar
tani. E czélra szolgálnak a külön jutalmak, 
különös érdemekért (találmányok, balesetek el
hárítása) s erre szolgál a gyár régi alkalmazot
tainak kitüntetése is. A ki a gyárban 25 év óta 
hűségesen szolgál, arany-, a ki pedig 1212 év

* A hollandi forint értéke körülbelül megegyezik a 
mi forintunkéval.
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óta szolgál, ezüst «szolgálati kereszt -et kap. 
E keresztek valóságos érdemrendek, melyeket a 
gyár vezetősége a kitüntetettnek oklevél kísére
tében ad át. Az érdemkereszt a kitüntetett 
halála után visszaszolgáltatandó, míg az oklevél 
megmarad a családnak. Az érdemkeresztek 
tulajdonosainak neveit egy arany könyv -ben 
örökítik meg. i 8qq július 30-án 17 munkásnak 
volt arany, és 133-nak ezüst szolgálati keresztje. 
Az a 9 munkás, a ki a gyárak megalapítása 
óta áll a társulat szolgálatában, a régi gárda», 
minden ünnepély alkalmával nagy kitünteté
sekben részesül. Ezelőtt öt évvel, a gyártelep 
25 éves fennállásának emlékünnepén e régi 
gárda mindegyik tagja egy szép arany órát ka
pott ajándékba, nevének kezdőbetűivel. Az el
halt munkásoknak ünnepélyes temetést ren
deznek, melyen a gyászindulót a gyár zenekara 
játszsza és az igazgatók egyike halotti beszé
det mond. A «De fabrieksbode», ez a minden 
munkásnak ingyen kiszolgáltatott heti közlöny 
híven beszámol az egyes alkalmazottakat ért 
kitüntetésekről. Van Marken tanúsága szerint 
mindezen kitüntetések igen nagy becsben álla
nak a személyzet előtt.

A gyárak vezetősége, ilyformán jómódúvá, 
önérzetessé és példás szorgalmúvá tett mun
kásait e kedvező gazdasági és erkölcsi álla
potukban meg is igyekszik tartani és e czél- 
ból lehetőleg megvédi azon esélyek ellen, 
melyek a két keze keresményére utalt embert 
oly gyakran fosztják meg megélhetésének for
rásától, sodorják elviselhetetlen költségekbe; az 
egész életen át reá nehezedő adósságokba. 
E czélra szolgál mindenek előtt az az intéz
mény, hogy a munkásoknak hétről-hétre vál
tozó keresményükből a hét végén csak egy 
meghatározott rész-összeget fizetnek ki, míg a 
többi keresményt minden harmadik hónap 
végén, egy összegben szolgáltatják ki, úgy hogy 
a munkás háztartását egy szerényebb, biztos 
jövedelem szerint rendezi be, az esetleg fel
merülő, nagyobb kiadásokat pedig a három 
hónaponként kezébe folyó 5 65 forintnyi
összegből fedezheti. Ez a berendezés, mely 
pedig nem kötelező természetű, oly népszerű 
a munkások között, hogy 350 közül csak 
13 kívánta egész bérének hetenként való ki
fizetését, sőt többen arra kérték az igazgató
ságot, hogy hetenként még kevesebbet,a negyed
év végén pedig még többet fizessen nekik. 
A három havi kifizetésig visszatartott össze
gekre különben előlegeket ad a vezetőség; 
ezzel a kedvezménynyel az alkalmazottak a 
kívánatosnál nagyobb mértékben is élnek.

Szintén a munkások gazdasági életerejének, 
ellenálló képességének fokozására szolgál a 
kötelező takarékpénztár. Ebben helyezi el a 
gyárvezetőség az egyes munkásokat megillető 
praemiumok és nyereség-osztalékok bizonyos 
százalékát, mely annál kisebb, minél inkább 
szüksége van a munkásnak egész keresményére, 
tehát minél idősebb és minél nagyobb családot 
kell eltartania. így a 18 éven aluli tanonczok 
alapbérükön fölüli keresményüknek csak 10%-át 
kapják kezükbe,90%-a takarékpénztárban marad; 
ellenben a négy gyermekkel bíró házas mun

kások egész külön keresményüket kikapják. 
A takarékpénztári betétekből azután a vezető
ség kifizeti a munkásnak, ha házasodik, heti 
bére húszszorosát, ha felesége gyermeket szül, 
heti bére kétszeresét — feltéve, hogy már ennyit 
megtakarított. Az egész megtakarított összeget 
kifizetik annak, a ki 60 éves korában vagy 
később nyugalomba vonul, valamint az elhalt 
munkások családjainak. Ezenkívül az illetők 
kérelmére az igazgatóság más alkalmakkor is 
kiszolgáltatja a megtakarított összegek egy ré
szét. A kötelező takarékpénztári betétek után 
a vállalat 4%, az önkéntes betétek után 5H/0 
kamatot fizet. Ennek daczára nem nagy a mun
kások között a hajlam, önkéntes megtakarítá
sokra, sőt némelyek a kötelező megtakarítás 
eltörlését is kívánják.

Betegség és baleset alkalmával a társulat 
fényesen gondoskodik alkalmazottairól. Két hó
napon keresztül fizeti bérüket, ezen időn túl 
esetleg egy csekélyebb heti segély-összeget és 
ha valamelyik beteg munkás egy más pénztár
ból is húz segélyt, ezt részére takarékpénztárba 
helyezi. Heti néhány cent befizetés mellett a 
munkások tagjai a betegsegélyző pénztárnak, 
melyben a munkások által nagyon kedvelt sza
bad orvosválasztás van. Delft minden orvosa 
rendelkezésére áll e segély-egyletnek, melyen 
kívül 80 munkás még egy külön önkéntes segítő
egyesületet is alakított. A betegek ápolásában 
segítségére van a családoknak egy állandóan 
alkalmazott ápolónő. Ha a betegséget a gyári 
szolgálatban szenvedett sérülés okozta, a sebe
sült egész betegsége ideje alatt megkapja tel
jes bérét, ha nyomorék marad, élethossziglan 
segélyt kap, vagy esetleg könnyebb munkára 
alkalmazzák. Érdekes, hogy a gyár kötöző-helyi
ségében a kötések megújítását egy az orvos 
által erre megtanított felügyelő végzi, és pedig 
igen ügyesen.

A munkások aggkori ellátásáról a társulat 
olyképen gondoskodik, hogy saját eszközeiből 
minden munkás bérének 1 °/0-át évenként befi
zeti a Rotterdami Nemzeti Biztosító Társaság - 
nál; ezért a munkás egy-egy járadék-kötvényt 
nyer. 40 ily járadék-kötvény — ennyi szerez
hető meg 40 év alatt — a munkásnak éppen 
annyi járadékot biztosít, a mennyi bére szolgá
lati ideje alatt átlag volt. Ha a munkás hama
rább kénytelen nyogalomba vonulni, természe
tesen járadéka is kisebb.

Az özvegyekről és árvákról olyformán tör
ténik gondoskodás, hogy az összes igazgatók 
és egyéb személyzet évenként összes keresmé
nyük i%-át befizetik a nyugdíj-alapba. E befi
zetéseket a társulat kétszeresükre egészíti ki. 
Az így keletkezett alapból a munkások özvegyei 
hetenként 4 forintot kapnak a maguk és ezen
kívül még 1—1 forintot minden 15 éven alóli 
gyermekük számára. Az ellátás legmagasabb 
összege heti 8 forint. 1900 január í-én 23 öz
vegy részesült ily ellátásban.

Éddigi leírásaimban talán feltűnt olvasóim
nak, hogy az egy ápolónőn kívül munkásnők
ről nem volt szó. A delfti társulat tényleg nem 
alkalmaz munkásnőket; férjeik kielégítő kere
sete mellett az asszonyok egészen családi körük-
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nek szentelhetik magukat. Tanonczokat is csak 
a szükséghez képest alkalmaz a vállalat; az a 
szép terv, hogy a kebelbeli munkások gyer
mekei mindnyájan a gyárban nyerjenek kikép
zést, a tanításra hivatott munkások közönye és 
a tanonczok rakonczátlansága miatt dugába dőlt. 
Érdekes, hogy a gyárban kiképzett tanonczok 
csak akkor nyerhetnek ott -  mint munkások -  
állandó alkalmazást, ha előbb két éven keresz
tül más helyen kielégítő módon dolgoztak.

Egy további törekvése a társulatnak, hogy 
az alkalmazottak minél kevesebb időt és munka
erőt veszítsenek, minél kényelmesebben és kel
lemesebben végezhessék munkájukat. E czélból 
a gyártelep szomszédságában a «villa» nevű 
épületben pihenő-, étkező- és szórakozó-szobák 
állanak a munkások rendelkezésére, a hol a 
szünórákat eltölthetik, leheveredhetnek, kávéz-

egész telep idővel az ott lakók közös tulajdo
nává lesz. E társaság két fűszerkereskedést tart, 
egyet az Agneta-parkban (ennek évi bevétele 
mintegy 40,000 forint) és egyet Delft város 
közepén (bevétel 20,000 forint); ezenkívül tart 
egy ruha- és rövidáru-üzletet is; ennek évi 
bevétele mintegy 14,000 forint. Az Agneta-park
ban felépített munkás-házakban 74 család lakik; 
ezek közül iq veteményes kertet is bérelt. Meg
lepő az, hogy e közös intézmények iránt nincs 
megfelelő érdeklődés; nevezetesen a házakat 
nem bérlik ki kellőleg és a lakók gondatlan 
eljárásukkal gyakran pusztításokat tesznek. Pedig 
évenként díjakat osztanak ki azok között, a kik 
lakaikat legszebben tartják, kertjeikben a leg
szebb növényeket termesztik.

Hogy a munkások gyermekei ne legyenek 
kénytelenek a kissé távol fekvő városba bejárni,

A munkások étkező és pihenő helyisége a «villa» nevű épületben

hatnak, billardozhatnak, sakkozhatnak, fürödhet
nek és mindenekelőtt a nejeik által odahozott 
ebédet elkölthetik. Munka-öltönyöket a vállalat
tól kapnak; a munka idejére rendes ruháikat 
kulcscsal zárható, külön szekrényekben tarthat
ják. Mindezen berendezéseknél fontosabb azon
ban a közös tulajdon» és az Agneta-parkban 
levő munkástelep, mely lehetővé teszi, hogy a 
munkások a gyár közvetlen közelében egész
séges és kellemes lakásokat bérelhessenek.

A < közös tulajdon» részvénytársasági ala
pon keletkezett; czélja: telkek megvétele, mun
kás-házak felépítése, árúraktárak létesítése. Tiszta 
jövedelméből mindenekelőtt a felvett kölcsön 
41///o kamatát fizeti, ezután a részvényeseknek 
5*70 osztalékot fizet; a többit a munkástelep 
lakóinak és az árúházak vevőinek adja, de nem 
készpénzben, hanem részvényekben. így az

a társulat az Agneta-parkban kisdedóvó-intéze- 
tet, a nagyobb fiúk számára kézügyességi- és 
ismétlő-iskolát, a leányok számára pedig kötő 
és varró-iskolákat állított fel. A fiatal irodai 
alkalmazottak részére tanfolyamok állanak fenn 
a hollandi, angol, franczia és német nyelvből, 
illetőleg levelezésből, valamint a könyvvezetés
ből és kereskedelmi jogból is. Mindezen isko
lákat és tanfolyamokat a gyárak alkalmazottai 
gyermekeik számára igen sűrűn veszik igénybe 
és szívesen fizetik le a mérsékelt tandíjat. Ellen
ben a szintén felállított háztartási tanfolyam 
nem keltett kellő érdeklődést. Megemlítendő 
még, hogy a gyári alkalmazottak azon gyer
mekei fölött is, a kik a telepen kívül járnak 
iskolába, egy hölgybizottság gyakorol felügye
letet, melynek élén az igazgatók nejei állanak. 
A gyári tanfolyamok két legjobb tanulója és
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két legjobb tanulónője évenként jutalomban 
részesül abból az alapítványból, melyet az angol 
pékek és czukrászok nemzeti szövetkezete, 
1893-ban tett látogatása alkalmával, 30 font 
sterling áldozattal életbe léptetett.

A delfti gyárak vezetősége a mellett, hogy 
lehetségessé tette munkásainak a gyár közelében 
élést, arra is törekedett, hogy kellemesen éljenek 
ott. E czélra Van Marken igazgató rendelkezé
sükre bocsátotta saját kertjét, az Agneta-parkot, 
melyben saját lakóháza is áll. E parkban van
nak a munkások játékterei, szórakozóházai, a 
«Sátor» és a «Közösség», ezekben tornater
meik, olvasó- és konferenczia-szobáik (mellesleg 
megjegyezve, a munkások számára rendezett 
felolvasások nem találkoztak a kellő érdeklő
déssel), az Agneta-park taván vannak a mun
kások csolnakai. E parkba a város egyéb lakosai 
is szorgalmasan eljárnak üdülni. Szabály szerint 
ez csak belépti díj lefizetése mellett lenne lehet
séges, de valóságban majd mindenki, mint ven
dég megy oda. A munkások hetenként egy 
szünnapot élveznek, mert a ki vasárnap dolgo
zik, az e munkája előtt vagy után mindig 24 órai 
pihenőt kap. Ezenkívül minden munkás kap 
évenként három teljes szünnapot, indokolt ese
tekben — ha a megfelelő időre béréről lemond — 
többet is. Szabad napjaikat, valamint a közna
pokon elvégzett munkájuk után fenmaradó 
órákat a munkások úgy használják fel, hogy 
torna-, vívó- és egyéb sport-egyleteket, dalár
dákat, zenekarokat alakítanak szakavatott erők 
vezetése mellett, ezenkívül igénybe veszik a 
gyári népkönyvtárban levő történelmi regénye
ket és úti leírásokat, valamint Van Marken 
könyvtárának társadalom-gazdasági és egyéb 
tudományos munkáit. A közös olvasótermet 
nem szívesen látogatják, ellenben örömest fizet
nek bizonyos összeget havonként, hogy egyes 
(különösen képes) folyóiratokat néhány napra 
otthonukba kapjanak és ott családi körben 
olvashassanak. A kikölcsönzés czéljából kész
letben tartott társasjátékokat nem nagyon ve
szik igénybe. Van ellenben egy 12 tagból álló 
egyesület, melynek czélja évközben tett rend
szeres megtakarítások útján egy oly összeget 
gyűjteni, melyből a tagok három napos évi 
szabadságukban egy vasárnap hozzátoldásával 
utazásokat tehetnek. Kisebb kirándulásokat a 
társulat is rendez a fiatal munkások számára.

Magától értetődik, hogy a delfti gyárak mun
kásai, a kiknek annyi eszköz áll rendelkezé
sükre szellemük és kedélyük művelésére, igen 
szép ünnepélyeket tudnak rendezni. Ezeknél 
természetesen főleg a zenekar, a sport-egyletek 
és a gyári tűzoltóság szerepelnek, de a gyár
telep nem lenne Hollandiában, ha az ünnepek 
nem lennének a munkások családtagjai számára 
is rendezve. Hivatalos ünnep évenként július 30. 
A személyzetnek és abban minden egyes cso
portnak van zászlaja, különböző felírásokkal, 
így az élesztő- és szeszgyár zászlaja, mely 
ünnepélyek alkalmával a többit mind megelőzi, 
a következő felírást viseli.

«A gyár mindenkiért. Mindenki a gyárért.»
Az olajgyár zászlaja:
«Egyik a másikkal. Egyikért és a másikért.»

Az enyvgyáré:
«Tartsatok ki eszélyesen. Utoljára megjő a 

győzelem.»
A Van Marken-nyomdáé:
«A munka által. A munkának. >
A <jog» zászlaján a következő jellemző fel

irat olvasható:
«A munkaadó többel tartozik a munkásnak, 

mint a bérrel.»
Nem csodálhatjuk, ha a jómódú, művelt, 

biztosított jövőjű, egész élete által a gyárral 
összenőtt munkásnép részt vesz a gyár ügyei
nek igazgatásában is. E czélra szolgál a Mag , 
melynek három csoportja, osztálya van : a fő- 
hivatalnokok, a hivatalnokok és felügyelők, 
s végre a munkások osztálya. Ez utóbbi áll a 
négy legrégibb és tizenként, pajtásaik által vá
lasztót munkásból. Ez a «Mag tisztán a sze
mélyzet érdekeit érintő ügyekben határoz, egyéb 
ügyekben véleményt ad. Különféle állású és 
nézetű tagjai között mindig a legjobb egyet
értés uralkodik. A személyzet érdekében fel
állított intézmények kezelésére fennáll az egye
sült bizottság >, melynek nagyobb részét a Mag» 
választja, kisebb részét az igazgatóság jelöli ki. 
E bizottságnak külön albizottságai vannak a 
személyzet anyagi, szellemi érdekeinek meg
védésére, a pénzalapok kezelésére, a szórako
zások rendezésére.

Ily kedvező helyzetök a munkásoknak egy 
oly társulat szolgálatában van, melynek tőkéje 
30 év alatt 150,000 forintról 2.700,000 forintra 
emelkedett. Ez a nagy emelkedés világosan 
mutatja, hogy a munkások emberséges meg- 
jutalmazása éppen nem akadálya a tőke kedvező 
jövedelmeztetésének. A gyártelep virágzásának 
oka a munkás-személyzet odaadásán kívül bizo
nyára a szakszerű, előrelátó vezetésben és a 
kedvező piaczi viszonyokban is keresendő, sőt 
azt is mondhatná valaki, hogy csakis egy ily 
kedvező helyzetben levő gyár tehetett annyit 
munkásaiért. Mindenesetre másutt is tehetné
nek kísérletet a Van Marken-féle berendezések 
utánzásával. Az emberiség nevében csak azt 
kívánhatjuk: bár sok helyen tennék és legalább 
a Delftben elérthez hasonló eredménynyel!

Dr. Farkas Qeiza.

A jövő reménye.
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Budapesttől Sang-haí-íg.*

Budapestről Fiúmén át Triestbe érkezve, 
onnét 1896 deczember 3-ikán indultam 
khinai utamra az osztrák Lloyd «Impera

tor» nevű gyorsjáratú hajójával.
Végig haladván az adriai s azután a föld

közi-tengeren, a suezi csatornában a Szahará
ból és az arábiai sivatagokból jutott egy kis 
kóstoló. Vakító fényű homok és rémületes kopár- 
ság környezi a csatornát, itt-ott egy pálmaliget 
haragos zöldjén pihenhet csak a szem, mindenütt 
visszataszító fény és fullasztó száraz forróság.

Egész nap tartott az út a csatornán végig, 
éjjelre Suez előtt horgonyt vetettünk, mert köd 
lepte el az öblöt. Hajnal hasadtával, mikor a 
köd fölszállt, csodálatos panoráma vette körül 
a hajót. A sötétkék ég egy még szebb, még 
mélyebb és még ragyogóbb kékszinű tengerrel 
ölelkezett volna, ha közöttük nincsenek Afrika 
homokfútta partjai, egy rózsásszinű sáv, a me
lyen, lehelletfinomsága mellett is, minden rész
letet föl lehet ismerni. Majdnem egészen víz
szintesen fekvő sziklarétegekből vannak ezek a 
magas partok, úgy a sinai félszigeten, mint 
Afrikában.

Aden egy kis kopár bazalt-sziklán épült, a mit 
a szárazfölddel csak egy vékony, homokos föld
szoros köt össze. Az egész szigeten nincs más 
fa, mint a kikötő előtt a sétányon áll néhány 
rossz Cycas-pálma.

Annál csodásabb Bombay környéke ! Sajnos, 
a pestis nagyon uralkodott, a városban nem 
mozoghattunk egészen szabadon. De azért az 
ott töltött négy nap, majd visszajövet nyolcz 
nap alatt eléggé megtekinthettem a várost és 
környékét.

Bombay európai lakói abban az időben leg
nagyobbrészt elmenekültek, azért a híres Mala- 
bar-hill nyaralói, vagy a mint az angolok nevezik, 
bungalow-i, üresek voltak. Pedig paradicsomi 
szépségű ez a villatelep. Pálma-, banana-, sico- 
mora-, ficus- stb. délszaki lombok alatt rejtőznek 
a szellős, könnyű épületek; erkélyeikről belátni 
az egész óriási, morajló várost, a melynek hindu
lakta negyedeit szintén pálmák árnyékozzák. A 
pompás kilátást a végtelen oczeán horizontja 
határolja, csak kelet felé esik a pillantás az öböl 
ezer szigetére, köztük az Elephanta sziklaszirtre, 
a hol a bazaltsziklába barlang-templomot vágott 
a hindu rajongás.

Bombayban átszálltunk a Lloyd-társaság 
«Medúza» gőzösére, miután a gyorsjáratú hajók 
csak eddig közlekednek. Ugyanez a hajó az 
előző november 20-án hagyta el Triestet.

Karácsony napját Colombo, Ceylon-sziget 
fővárosának kikötője előtt, vesztegzárban kellett 
töltenünk a pestis miatt. így csak két napunk 
jutott a város és a sziget megtekintésére. Egyik 
nap, majdnem az egész hajótársaság együtt, 
vasútra kerekedtünk és kirándultunk Kandy-be, 
a hinduk és ceyloniak híres bucsújáró helyére.

* Cholnoky Jenő A sárkányok országából (Veszprém, 
1900. Kiadja Köves és Boros könyvkiadóhiyatala) czímű 
művének a tér szűkéhez képest némileg rövidített i. feje
zete, mit mutatványul közlünk.

Ilyennek képzelem én a paradicsomot, mint ez 
az áldott sziget, a hol a vasút alpesi tájak közt 
fut, de fenyők helyett pálmaligetek borítják a 
hegyoldalakat s a trópusi növényzet őrült buja
sága között vakmerőén kimagasló sziklaszirteken 
alig marad egy talpalatnyi hely növényi burok 
nélkül.

És milyen változatosság a növényzetben! 
A völgy fenekén a lankásabb lejtőket az ős
lakók szorgalmas keze ezer és ezer terraszszá 
lépcsőzte a rizstermelés végett, mindegyik óriási 
lépcsőfok kis vízmedencze s ezeknek megszám
lálhatatlan apró tükörében a meredekebb hegy
oldalak őserdejének lombjai tükröznek vissza. 
S az őserdők lombja milyen tarka! A kókusz- 
és aréka-pálmák nyers zöldje között trópusi tű
levelűek festői lombjai sötétlenek, a mocsaras 
lapályokat pedig olyan pálmaerdő borítja, hogy 
annak a napsugarakban ragyogó lomb-tengere 
visszfényével zöldre festi a felette úszó viharos 
felhőket. . . .

De hisz kevés volna ez az egy kötet Ceylon 
pompájának ecsetelésére, gyenge az én toliam 
képet vetni azokról a változatos panorámákról, 
a melyek minden lépten-nyomon lebűvölik az 
idegent.

A gőzhajók a szigetet déli csúcsa körül ke
rülik meg s úgy indulnak a Sunda-szigetek felé. 
A Bengáli-öbölben januáriusban az észak-keleti 
szél, az ú. n. téli monzun háborgatja az indiai 
oczeán vizét. Régi, gyenge hajónkat, ez a szél 
nagyon hátráltatta s késedelemmel értünk Palo- 
Penang-ba. Ez egy angol gyarmatváros a Ma
laccal’ félsziget nyugoti oldalán, éppen Sumatra 
sziget északi csúcsával szemben. Maga a kikötő 
és a gyarmatvároska nem a kontinensen, hanem 
egy kis parti gránit-szigeten fekszik. Ezt a kis 
szigetet éppen úgy ellepi a trópusi növényzet, 
mint a Sunda-szigeteket általában, s mint nagy
ban Ceylont. Kölönösen gyönyörű szép a városi 
park, a hol a gyarmatváros ellátására szükséges 
vízmedencze van. Egy bővizű hegyi patak egyet
len hatalmas szökéssel bukik le az óriási szikla
falról, bele a vízmedencze gyűjtőjébe. A szikla
fallal kerített tágas czirkusz-völgyben a műkerté
szet szövetkezett a csodatevő természettel, hogy 
a világ egyik legszebb tündérkertje létesüljön.

Penang-ban érintkeztem először khinaiakkal. 
A város szatócsai, gyümölcs- és élelmiszer
kereskedői már mind khinaiak. A lakosság kü
lönben, a khinaiakkal együtt, csúnya szedett- 
vedett népség; a kikötőnek éppen olyan képe 
van, mint a többi angol gyarmatvárosokénak. 
Piszkos, hazátlan söpredék lepi el az utczákat, 
tiszta eredetiséget nem látni, összekeveredett 
Ázsia minden gyülevésze.

Singapore, a Malaccai félsziget déli csúcsán 
éppen ilyen, csak nagyobb kiadásban. Látunk 
itt az európai culturával inficiált ázsiai népfajo
kat minden választékban. Örültem, ha hátam 
mögött hagyva a bábeli zűrzavart, az angolok 
unalmas szabályos utczáit, kitévedhettem az ős
erdőkbe. De még a növényzet is meg van hami
sítva. A város szép botanikus kertjéből kisza
badult mindenféle afrikai, brazíliai és ausztráliai 
fajok keveredtek az őseredeti maláji és hátsó
indiai flóra közé.
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Singaporéban valami 400 khinai munkást vet
tünk fel a hajóra. Ezek épp úgy jönnek az angol 
gyarmatvárosokba dolgozni, mint a mi tótjaink 
Budapestre. Ezeket a hajón eleinte nagy lelke- 
stiltséggel nézegettem, tanulmányozgattam, de 
csakhamar rájöttem, hogy ezeken már, az öltö
zetükön kívül, majdnem annyi az angol, mint 
a khinai.

Singaporéban lenni különben azért kellemet
len, mert majdnem mindennap esik az eső. Meg
történt, hogy esernyő nélkül áztam, de az izzad
ság jobban átnedvesítette ruhámat, mint a szakadó 
zápor, mert a rettenetes forróságban és nedves
ségben az izzadság nem párologhat el az ember 
testéről.

Singaporéból Hong-kong-ba menet a hajók a 
Délkhinai-tengert szelik át. Ezt a tengert a ret
tenetes taifun * nevű forgószél teszi hírhedtté. 
Mikor mi ott jártunk, a tenger sima volt, mint 
a tükör. Impozáns ugyan a tenger akkor is, ha 
haragos és tarajzó hullámok nyargalnak indigókék 
szitui felületén, de nekem még jobban imponált 
fenséges nyugalmával, mikor a láthatár körös-

1. ábra. Teherhordók kocsija Shang-hai-ban.

körül egy egyenes vonal, s daczára, hogy a ha
jónk óránkint 15 16 km. sebességgel haladt,
ez a változatlan láthatár hat napon át éppen 
ilyen maradt.

Egyszer aztán reggel arra ébredtünk, hogy 
kellemetlen, hideg szél fütyül a kötelek között. 
Ismét belejutottunk a téli monzum övébe, csak
hogy most már a szelet egyenesen a kihűlt 
kontinensről kaptuk s annak frisseségét ugyan
csak megérezte két hónap alatt a tropikus hő
ségben elkényeztetett bőrünk.

Nemsokára fel is tűntek a kontinens sziklás 
partjai. Hong-kong szigetét csak keresve leltük 
meg szemünkkel a számos sziklás szigetszirt 
között, majd ezek között hajózva, a sziget északi 
oldalán, szemben a szárazfölddel kötöttünk ki. 
Hong-kong kikötője tulajdonképen az a kis 
tengerszoros, a melyik a sziget és a szárazföld 
között van. A sziget északi oldalán fekszik 
Victoria angol gyarmatváros, a sziklás liegy-

'* Tai-fun khinai nyelven van, annyit tesz, mint igen 
nagy szék .

oldalon lépcsőzetesen emelkedve felfelé. Egyike 
ez a legszebb látványoknak. Az angol házakat 
ugyanis itt mind nyílt, boltozatos folyosók futják 
körül, hogy a szobák ablakai állandóan árnyék
ban legyenek; ezek a nyílt loggiák azután 
messziről rendkívül kellemes benyomást tesznek.

Hong-kong szigetét az angolok 1841-ben 
foglalták el a khinaiaktól, s ez az egyetlenegy 
európai birtok a khinai partokon még ma is. 
A többi hely, a hol európaiak laknak, az khinai 
terület, a hol az európaiaknak megengedte a 
khinai kormány a letelepülést. A sziget minden 
oldalán hatalmasan meg van erősítve, a mostani 
háborús időben pedig pompás armádia állomá
sozik a kikötő egyik zugában. Visszajövet éppen 
abban az időben voltam Hong-kong-ban, mikor 
Port-Arthur miatt majdnem kenyértörésre került 
a dolog az oroszokkal, harminczhét pompás 
pánczélos állomásozott a kikötőben. Az oroszok 
egyetlen kelet-ázsiai kikötőjében, Vladivosztok- 
ban, nem fér el több 5 10 nagy hajónál; ott
jártamkor csak öt hadihajó volt a kikötőben.

Hong-kong-nak az a része, a hol az európaiak 
laknak, az európai cultura minden kényelmével 
el van látva. Pompás burkolt utczák és utak, 
kitűnő elektromos világítás, jó vízvezeték. A 
vizet ugyan nehezen lehet nyerni! Fenn a hegy 
tetején, olyan helyeken, a hol a tenger felől 
ágyúval nem lehet elérni, nagy vízmedenczéket 
építtettek, a melyekben az esővíz gyűl össze. 
Ezekből aztán remek fedett aquaeduct vezeti le 
a vizet a városba. Az aquaeduct maga a leg
kellemesebb sétaút, a mely fölvezet a hegytetőre. 
Különben több gyönyörű, árnyas, exotikus nö
vényekkel környezett serpentin-út visz fel a hegy
tetőre, de a rekkenő forróságban az angolok 
szívesebben használják a siklót. Fenn a hegy
tetőn, a merész csúcsokat szintén ellepik a bun- 
galow-k paradicsomi szép kertek között, s az 
angol közigazgatás uralma alatt minden oly szép, 
tiszta, rendes! A hegytetőről pompás kilátás 
nyílik a környező szigetvilágra. Csúnya, kopár, 
gyéren lakott sziklaszirtek ezek, a hol a kínaiak
nak pompás tér nyílik a tengeri halászatra.

Az európai városrészek mellett ott bűzlenek 
aztán a khinai negyedek. Ezeknek a negyedek
nek a lakossága nem tiszta khinai, hanem a 
világ minden szemetje csődült itt össze. Itt van
nak először is azon khinai gonosztevők, a kik 
a khinai igazságszolgáltatás elől ide menekül
tek; az angolok nem vesződnek felkutatásukkal 
és kiadatásukkal. Azután az a söpredék, a mit 
Canton lökött ki magából; hisz ez a nagy khinai 
város gőzhajóval csak néhány órajárásnyira van 
a szigettől, s a város annyira túl van zsúfolva, 
hogy a lakosság nagy része kivándorlásra kény
szerül.

Azután a Macaóból elziillőtt portugaliok is 
jókora kontingenst tesznek ki. Különös egy nép
faj ez! Canton közelében, Macao-ban volt a 
portugáloknak egy telepe, de a telepesek olyan 
rakonczátlanul viselték magukat, hogy a várost 
és környékét a khinaiak egy fallal kerítették el 
a többi helységtől. Később igen sok khinai vér 
vegyült az ősi portugall pezsgő vérbe s a keve
redés eredménye ez a mai korcs, a mit semmi
féle nemzet sem tekint honfitársának. Elszéled-
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tek már mindenfelé a kelet-ázsiai kikötőkben. 
Daczára, hogy európai ruhában járnak, kicsiny, 
igénytelen termetük, sötét arczbőrük és kissé 
khinaias metszésű arczuk azonnal elárulja őket. 
De ezeken kívül még perzsák, hinduk, arabok, 
perzsa zsidók stb. seregestül lepik el nemcsak 
Hong-kong-ot, hanem az ilyenféle gyaVmatváro- 
sokat mind.

toni emberekről beszélnek, megkülönböztetésül 
az igazi khinaiaktól. Nem is olyan régen volt, 
hogy a khinai császárok ezeket a független nép
törzseket leigázták, sőt még ma is élnek észa
kabbra a hegyek között félig független vad népek 
(a miau-cz'k és a lo-lo-k).

hong-kong nedves és mégis meleg éghajlata 
nyáron nagyon kellemetlen; a felhők lomhán

Visszajövet Hong-kong-ból, egy ismerős tár
sasággal egy kis vasárnapi kirándulást tettünk 
a közeli khinai partokra. Gyéren lakott, kopár 
partok ezek, a nép halászatból és rizstermelés
ből él. De az idevaló őslakók sem igazi khinaiak. 
Az északi khiai ezeknek a beszédét meg sem 
érti, szokásaik, ruházatuk más; az igazi khinaiak 
ezekről mint «kuang-tung-zsen -ékről, azaz can-

megülik a hegyeket, fojtó szélcsendben perme
tezik az eső, s ez még sokkal kellemetlenebb, 
mint a száraz meleg.

Örültünk, mikor ismét hajóra kelve Sang-hai 
felé indultunk. Hideg északi monzun állta útját 
hajónknak a Formosa-csatornában, abban a szűk 
tengerszorosban, a mi a khinai partok és For- 
mosa-sziget között van. A Medúza félig üres
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volt, a propeller csavarja a nagy hullámverés
ben kinn kelepeit a levegőben, kegyetlenül rázva 
a régi alkotmányt. Az esőnek folyton lógott a 
lába, egyszóval igen kellemetlen utunk volt és 
a rossz géppel még hozzá négy nap helyett 
csak egy hét múlva értünk Sang-hai-ba.*

Sang-hai a jang-cze-kiangba ömlő Hoang-on 
folyócska mellett fekszik. A hajó először a Jang- 
cze folyam torkolatába fut be, azután Vu-zung 
erőd mellett a Hoang-pu folyóba s ezen fölfelé 
egészen Sang-hai elé, a hol horgonyt vet. A 
folyó itt széles mederben folyik, elég hely jut 
a kikötőnek.

Bocsásson meg kedves olvasóm, hogy most 
egy kissé szárazabb részletekkel fogom untatni, 
de ez szükséges a többiek megértésére.

1841-ben és 42-ben, az úgynevezett opium- 
háború alatt foglalták el az angolok Hong-kong 
szigetét s kényszerítették a khinai kormányt, 
hogy néhány kikötőt megnyisson az angol ke
reskedelemnek. Ezek voltak: Canton, Amoi, Fu- 
csou-fu, Ning-po-fu és Sang-hai-hszién.**

Később a többi nemzeteknek is megenged
ték a kereskedelmet és letelepedést ezekben a 
kikötővárosokban, sőt még sok mást is meg
nyitottak az európaiak számára.

Sang-hai egyike azoknak, a melyekben a leg
több európai telepedett le s a fallal kerített khinai 
város mellett gyorsan épültek fel a francziák, az 
angolok és az amerikaiak városai. így most Sang- 
hai két részből áll: 1. A fallal kerített khinai 
város, a melyikben európainak nem szabad meg
telepedni, kivévén a missionáriusokat. 2. Az 
európai városrész, vagyis angolosan a settle- 
ment-ek (telepítvények), három főrészből: a khinai 
város mellett van a kis franczia város, középen 
a legnagyobb és legszebb az angol város, és 
legészakabbra az amerikai városrész, a mit a 
khinaiak az odavaló dialektus szerint Hon-kiu- 
nak neveznek. Az európai város ügyeit egy 
közös hatóság intézi, de azért minden kerület
nek megvan a maga autonómiája, külön rend
őrsége, csak a khinaiakkal szemben viselkednek 
egységesen, s akkor, ha a telep veszélyben 
forog. Ilyenkor ostromállapotot hirdetnek s a 
legidősebb konzult diktátornak választják. Míg

* A «Medúza» ugyanebből az útból hazatérve. Szu- 
matra északi csúcsánál egy ismeretlen sziklának neki
ment és elsülyedt, de az utasokat megmentették.

** Klúna belső része 18 tartományra oszlik. Ezek: 
Csi-li, San-tung, Ho-nan, San-hszi, Sen-hszi, Kan-szu, 
Sz’-csuenn, Hu-pé, Hu-nan, An-huéi (v. Nyan-huéi), 
Kiang-szu, Cse-kiang, Fu-kien, Kiang-hszi, Kuang-tung, 
Kuang-hszi, Kuéi-csou, Jün-nan. Minden tartomány me
gyékre és kerületekre oszlik. A megyéket khinai nyelven 
/«» néven jelölik, székhelyüknek a nevéhez is hozzá 
szokás tenni a «fu» elnevezést, pl. Cse-kiang tartomány
ban Ning-po megye székhelye Ning-po-fu. A megyék 
ismét kerületekre oszlanak ; a kerületeket ting-, csőn vagy 
hszién névvel nevezik rangjok szerint, A kerületek fő
városai ugyanezt a nevet kapják. Például Cse-kiang tar
tomány Ning-po megyéjének egyik kerülete vagy járása 
Csin-hai kerület, a melynek fővárosa Csin-hai-hszién. 
E szerint tehát Sang-hai-hszién, mint khinai város, igen 
alacsony rangú város; hisz a < hszién» a legalacsonyabb 
a kerületek között. Ezért találjuk a térképeken mindenütt 
kis betűvel írva, holott az európaiakra nézve Khinának 
egyik legfontosabb helye, forgalma talán legnagyobb 
egész Khinában, lakóinak száma is igen sok «fu» városét 
felülmúlja.

ott voltam, a taligások strike-oltak és föllázad
tak az európaiak ellen. Az ostromállapotot azon
nal kihirdették s az ügyek intézésére Stübel 
német konzult választották meg.

Az európai városrészekben persze temén- 
telen khinai is él, sőt jobban szeretnek itt lakni, 
mint a khinai városban, mert az rémítő piszkos, 
egyike a legpiszkosabb khinai városoknak, míg 
az európai városban széles utczák, rendes házak, 
gáz- és elektromos világítás, vízvezeték, fegyel
mezett rendőrség nyújtanak nekik szokatlan ké
nyelmet.

A mint hajónk kikötött, a parton a teher
hordók és gyaloghintósok rémítő zsivaj közt a 
kikötő elé tódultak, képtelen lárma, verekedés 
támadt köztük, míg aztán egy hatalmas hindu 
rendőr korbácscsal rendet csinált. Minden hajó 
kikötésekor ugyanez a jelenet ismétlődik. Végre 
egy teherhordóval megalkudtam, a ki podgyá- 
szomat beszállítja a vendéglőbe, egy gyalog- 
hintót pedig megfogadtam magamnak.

A teherhordók kocsija egy egykerekű nagy 
fataliga, a milyent az í-ső képen lehet látni. Két 
oldalán padkája van, erre rakják a terhet, vagy 
erre ül az utas. Utazó-czélra persze az európaiak 
nem használják. Nyikorog a szerencsétlen szer
szám kegyetlenül, de hát a talicskásnak ez 
tetszik.

A másik jármű nem igazi khinai, hanem Japán
ból származik. Nem is lehet Khinában másutt 
látni, mint az európaiak telepein. Kétkerekű, 
rugós, európai gyártmányú kis kocsik ezek, úgy
nevezett jin-riksák, a miket egy jótüdejű khinai 
ficzkó futva húz egy pár krajczárért, kilométe
reket szalad és rendkívül ügyesen bujkál a tolon
gásban.

Ilyen díszes módon hurczolkodtam a franczia 
város legelőkelőbb vendéglőjébe, a «Hotel des 
Colonies»-be; meg kell emlékeznem róla, mert 
sokáig volt tanyám s a vendéglős előzékeny
sége, sőt jóindulata nagy segítségemre volt.

Gyorsan ismerkedtem meg a legjobb társasá
gokkal s csakhamar képet szereztem Sang-hai 
társadalmi életéről. Valami 5000 európai él itt, 
a kik, kivéve a konzulátusok hivatalnokait, mind 
azért jöttek ide, hogy gyorsan meggazdagodja
nak. Az egyik mint matróz kezdte, most nagy 
kiviteli és behozatali üzlete van. A másik mint 
vámhivatali Írnok kezdte, azután megtanult khinai 
nyelven, befont néhány khinai tőkepénzest, most 
azok írnokok a vámhivatalnál, ő meg elmulatván 
a vagyonát Párisban, most újra kezdte s már 
ismét háza van. Hogy miképen szerezte, arról 
jobb hallgatni. Különben jellemző az egész tár
sadalomra nézve egy odavaló öreg tudós meg
jegyzése: «Válaszsz ki Sang-haiban tetszésed 
szerint három egyént, a közül a három közül 
kettő halálos ellenség és bizonyosan megfoj
taná egymást egy kanál vízben, ha lehetne».

A német és az angol klub a két fő társadalmi 
testület. A német klubban a mi szokásainknak 
jobban megfelelő viszonyokat találtam, mint az 
angolban, ámbár az igazi előkelőségek csak 
ebben vannak. A tanulmány-utazóval a német 
klubban rendkívül udvariasan bánnak és mesél
nek neki rettentő sokat. Persze a khinaiakat 
szidják, mint a jégeső.



Viszont az igazi khinai lenézi az európait, 
kineveti szokásait, — a Khinában tartózkodó 
európaiakról meg nagyon jól tudja, hogy az 
miféle népség, — tisztelet a kivételeknek. Milyen 
egészen máskép beszél az európaiakról, a ki 
«otthon*, vagyis Európában ismerte rneg őket, 
meg milyen egészen máskép beszél a kínaiak
ról egy európai, a ki «otthon*, tehát Khina bel
sejében ismerte meg őket!

Hagyjuk azonban egymással marakodni a jó 
sang-haiakat, tekintsünk körül egy kissé a város
ban, hogy azután végleg elhagyva az európai 
culturát, megismerjük a khinaiakat a maguk 
valóságában, szép országukkal együtt.

A Hoang-pu folyó mentén megy végig az 
ú. n. «bund» (m. bönd), a mely a franczia város
rész előtt a vásárosok és khinai hajók rakodója, 
az angol város előtt esplanade és a személy- 
szállító gőzösök és gőzbárkák kikötője, az ame
rikai városrész előtt pedig, miután a folyó sze
rint ez van legalul s a torkolat is itt a legszé
lesebb, itt kötnek ki, vagy vetnek horgonyt a 
nagy tengeri gőzösök. Az amerikai városrész
ben van a legtöbb gyár, a legnagyobb raktárak 
stb. Az angol városrész a nagy üzletek helye. 
Szabályos, egymásra merőleges utczák rosté- 
lyozzákbe; a Hoang-puval járhuzamosan futó 
utczákat a khinai tartományok szerint, a merő
legeseket pedig a nagy fővárosok szerint nevez
ték el. Ez igen ügyes dolog, mert könnyű a 
tájékozódás. A város legnagyobb utczája a Nan- 
king-utcza* a hol a délutáni kocsikorzóban gyö
nyörködhetik az utas. Remek fogatokat lehet 
látni, de khinai kocsikázó éppen annyi, ha több 
nincs, mint európai. A khinai nők itt az európai 
szokások befolyása alatt sokkal szabadabban 
élnek, mint Khina belsejében; pompás női toi- 
letteket lehet látni, igazán mondhatni, hogy 
pompásakat, mert a mi szépet a khinai selyem
ipar és selyem-hímzés produkál, azt a nők ruháin 
lehet leginkább megcsodálni.

A Nan-king-utcza kivezet a lóversenytérre. 
A lóversenytéren kívül aztán villák kezdődnek, 
majd kivisz az út a Zi-ka-vei missio-telep felé.

A kocsikorzó bámulása közben dobszó, ve
zényszó üti meg a fülünket. Az önkéntesek 
jönnek ! Angolos egyenruhában, skót zenekar 
vezérlete alatt lépdel el előttünk Sang-hai min
den nemzetiségű fegyverfogható fiatalsága. 
Utánuk néhány nehéz ágyú gördül. Minden 
pénteken gyakorlatot tartanak künn a lóverseny
téren. Csinosan rendezett, jól fegyverzett kis 
gárda, a mely miután Sang-haiban nem szabad 
katonaságnak állandóan tartózkodni, hivatva van 
az európaiakat a khinaiak esetleges ellenséges
kedésétől megoltalmazni. Van ugyan egy jó kis 
haderő az angolok kezében rendőrség czímen: 
ezek válogatott, hatalmas szál hinduk óriási 
turbánnal, védelemnek ugyan jók, mert ezeket 
durvaságuk miatt még jobban gyűlölik a khi
naiak, mint az európaiakat, de rendőrnek nem 
valók, mert sem angolul, sem khinai nyelven 
néni tudnak, aztán durvák és ostobák.

Úgy a Nan-king-utcza külső része, mint a 
vele párhuzamos többi utczák legnagyobb része 
a khinaiak üzleteivel és lakásaival van tele. Ren
desen egyemeletes, keskeny homlokzatú, de tel

jesen egyforma házak ezek, a miket európai 
vállalkozók építettek s khinaiaknak adják bérbe. 
Ejjelenkint van itt nyüzsgő élet! A 2. ábrán 
látható rajzokat egy khinai könyvből vettem, 
ezek mutatják az európai és khinai életet Sang- 
haiban. Ez a kis könyv az európaiakról gúnyos 
leírást ad és számos rajzzal illustrálja.

A rajzokhoz a következő megjegyzéseket 
fűzöm:

Az 1. rajz egy jól mulató társaságot leplez 
le indiscrét módon, éppen vacsoránál. Az asztal 
tele tele apró kis evőeszközzel, parányi tálakkal, 
mindmegannyi egy-egy fogás. A férfiak felváltva 
foglalnak helyet gitáros hölgyekkel, a kik a tár
saságot mulattatják. Már a mulatságnak ez a 
módja sem igazi khinai, ezt az európaiaktól 
tanulták. Aztán meg a szoba khinaias berende
zésével kiáltó ellentétben : ott fénylik az európai 
petróleum-lámpa az asztal fölött, egy áll az 
európaias íróasztalon is, európai óra és toilet- 
tükör mellett. Az ajtó táblás betétjei sem ere
deti khinaiak.

A 2. rajz egy «női zenekaros» kávéház, ille
tőleg theaház belsejébe enged bepillantást. A 
helyiség emeleten van. Künn az utczán az elektro
mos ívlámpa golyóját lehet látni, felette egy 
európaias, utczára néző ablakot.

A 3. rajz egy olyan jelenetet ábrázol, a mit 
a khinai művész az európaiak sang-haii életéből 
lesett el. Az angolok egyik kedvencz sportjátéka 
ez, az ú. n. zsákfutás. Az európaiakat persze 
mind csúnya, rokkant mellű, sovány alakoknak 
pingálta, bizonyára czélzatosan s markánsan ki
emelte a nadrágos barbárok hosszú lábait, a mi 
a bő lebernyegekben járó khinaiak előtt olyan 
ízléstelen.

A 4. kép végül a lóversenyt mutatja, hátul 
a város egy része, az istállók s jobbról a nagy 
tribune látszik, tele emberrel. A rendes pályán 
belül az akadályversenyek pályáját is jelezte a 
rajzoló, a tér közepén pedig egy szántóvető 
tartja az ekeszarvát. A lovasok különböző ruhá
jára is figyelt a művész.

A valódi khinai város, a mit magas fal kerít, 
már sokkal kellemetlenebb benyomást tesz. A 
falakon kívül egy sánczárok húzódik, a mit a 
legrettenetesebb moslék és piszok tölt meg; 
szerencse, hogy a Hoang-pu folyó a tenger 
dagályával és apályával szintén megduzzad és 
ilyenkor kiöblíti ezeket az undok csatornákat, 
de még így is minden képzeletet felülmúl az a 
szenny, a mit magába fogad. A kapuk alatt von
szolódó nyomorékok és hihetetlen bűz fogadja 
a kiváncsit. A város belseje nem sokkal kelle
mesebb. Utczái olyan szűkek, hogy lovas kocsi
val nem lehet bennök járni. Nagy kőlapokkal 
van ugyan minden utcza burkolva, de azért a 
szenny igen nagy. Úri emberek nem is laknak sem 
itt, sem egyéb khinai városban, az utczára, ha
nem az utczától egy magas fal keríti el az udvart; 
egy szűk kapun lehet bejutni, s a mint belép az 
ember, meglepi a kellemes, nyugalmas udvar, 
csend, rend és tisztaság, s az épületek ízléses 
elrendezése. A ki csak a nyüzsgő utczákon a 
gyalogos csőcselék között jár, az rendkívül kel
lemetlen benyomást nyer a khinaiakról. Milyen 
kellemes a tartózkodás például egy nagy tem
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plom udvarán és kertjeiben, a hol a tisztaság 
valósággal a kényességig megy, s a fantasz
tikus és ízléses díszítmények és kerti építmé
nyek között milyen szent nyugalom honol! 
Sehol Sang-haiban nem éreztem magamat olyan 
jól, mint Csang-huang, azaz a hatóság templo
mában. Ez nem messze van az északi kaputól, 
mindenki könnyen megtekintheti. A csöndes 
udvarokon háborítatlan nyugalommal rajzolhat
tam és méregethettem, magamra hagytak, sőt 
a templomot őrző egyházfi mindennap meg is 
hitt egy csésze theára. Kívülről a város nyüzsgő 
élete egyhangú morajként hatolt be, a kertek
ben pedig csak a szellő járt, meg-megsuhogva 
az akkor rügyező fák tar lombjai között.

Sang-hai khinai városában az európaiak min
denütt bátorsággal járhatnak, pedig az euró
paiak közt általános az a vélemény, hogy oda 
nem tanácsos fegyver nélkül vagy kiséret nél
kül belépni. Egyéb kellemetlenség nem érheti, 
csak a koldusok húzzák le. Mégis vannak, a kik 
már egy évtizede laknak Sang-haiban és még 
nem volt bátorságuk bemenni a khinai városba.

Cholnoky Jenő.

A suggestíbílításrol és következ
ményeiről.

Bernheim nancy-i orvostanárnak a párisi lX-ik nemzet
közi psychologiai congressus ötödik osztályában tartott 

elnöki megnyitó beszéde.

O sztályunk először is a hypnosis és sug- 
gestio körébe tartozó jelenségek tár
gyalását tűzte ki feladatául, másodszor 

pedig az e jelenségekkel kapcsolatos kérdések 
megvitatását, mint a melyek a szellemi erőre, 
telepathiára, távollátásra stb. vonatkoznak. En
gedjék meg, hogy csupán az első csoportban 
említett jelenségekkel fogialkozhassam, mert 
ezeket magam is tanulmány tárgyává tettem, 
míg a második csoport kérdéseire a sokkal 
illetékesebb egyének figyelmét hívom fel.

A hypnotismus és suggestio jelenségei, me
lyek előbb a titokzatosság ködébe burkolódz- 
tak, manapság a psychologia területére helye
ződtek. E jelenségek többé nem titokzatosak 
és nem mennek csoda számba: hozzátartoznak 
szervezetünk szabályszerű működéséhez, nem 
természetellenesek és nem kórosak. Nem valami 
különleges fluidum hozza őket létre, de nem 
mondhatók önkéntelen vagy előhívott hysteriás 
perversióknak sem. Physiologiai jelenségek ezek, 
melyeket megfigyelhetünk, megállapíthatunk és 
előidézhetünk. A suggestiónak a felismerése — 
úgy vélem — egy tényleges, nagy előrehaladás 
a jelenkori tudományos kutatások terén és ily 
módon egy egész sora a jelenségeknek végleg 
kibontakozott a titokzatosság homályából, a 
melybe oly hosszú időn elrejtve voltak. Ez az 
előrehaladás a nancy-i iskola érdeme.

A régi magnetismus hívei egy új erővel, az 
állati vagy astral fluidummal ruházták fel önnön- 
magukat és ennek az erőnek birtokában új 
tulajdonságokat véltek kölcsönözhetni az em
beri szervezeteknek, részben bizarr fogások,

Mesmer baquet-jának és üvegpálczáknak segé
lyével, részben pedig Puységitr fájának és egyéb 
eszközöknek igénybe vételével. Azokról a jelen
ségekről, melyek e sajátos fluidumok functió- 
jából voltak magyarázhatók és magnetikus jelen
ségeknek mondattak, ma tudjuk, hogy a sug
gestio jelenségeivel azonosak.

A magnetismus után 1841-ben következett 
a hypnotismus és braidismus. Felismerték, hogy 
egy fényes pontnak hosszabb ideig tartó fixá
lása sajátságos állapotot hoz létre, mely az 
álomhoz sokban hasonló és hypnosisos álla
potnak nevezték. Ebben az állapotban mind
azon jelenségek megvalósíthatók voltak, melye
ket a régi magnetismussal is előidézhettek, 
kivéve a hysteriás görcsöket, melyeket a mag- 
netisálók elrémítő fogásai idéztek elő könnyen 
befolyásolható egyéneken. A hypnotismusnak 
jelenségei, úgy mint az álom állapota, a cata- 
lepsia, érzéstelenség, hallucinatiók, mindezek 
nem egy titokzatos erőnek — a fluidumnak - 
megnyilatkozásai, mely erő a magnetisáló sa
játja volna, hanem az egyén idegrendszerének 
tulajdonságából magyarázható tények, mely ideg
rendszer minden parancsot követ, ha a parancs 
vagy befolyás kellő úton és módon jut tudo
mására.

Liébeauli-tál 1866-ban egy harmadik korszak 
kezdődött. Ő nem vette igénybe sem a brai- 
dismust, sem a fényes pont fixátióját az emlí
tett jelenségek megvalósításakor. Szerinte nem 
egy physico-psychiás, hanem pusztán psychikai 
befolyás az előidézője ezeknek a jelenségeknek. 
Elégséges az álomnak a képét felidézni az 
egyén emlékezetében, hogy az álomhoz hasonló 
hypnosisos állapot beálljon, a mely állapotban 
tetőfokára hág a suggestibilitás ; ez ugyancsak 
egy jelensége a suggestiónak.

A suggestio által előidézett állapotnak jelen
ségeit nevezték régente mágneses jelenségek
nek, később braidismusos vagy hypnosisos 
tüneményeknek.

Vizsgálataim engem egy lépéssel tovább 
vezettek. Végérvényesen megállapítottam, hogy 
a suggestio útján provocált álomra nincs is 
szükségünk az úgynevezett hypnosisos jelen
ségek megvalósításánál, mert mindezen jelen
ségek, úgymint: érzéstelenség, caíalepsia, auto
matikus cselekmények, passiv engedelmesség, 
hallucinatiók, gyógyító hatások, mindezek egyes 
egyéneknél, kik könnyen befolyásolhatók, éber 
állapotban, előzetes eljárások nélkül, egyedül 
a beszéd által is előidézhetők, valamint az úgy
nevezett ponthypnosisos hallucinatiók is bekö
vetkezhetnek előzetes álom nélkül is. Megálla
pítottam továbbá, hogy mágneses, hypnosisos, 
suggerált álom jelenségei mind a normális em
beri agyvelő sajátságából magyarázhatók és az 
agyvelőnek állapota szerint bizonyos fokban 
változik az egyén snggestibilUása is, a mi a 
suggerált gondolat elfogadásában és cseleke
detté való átalakításában nyilvánul.

A suggestibilitás létezése egy megdönthe
tetlen valóság, mely a magnetismus és hypno
tismus nélkül is fennáll; a psychologok és 
orvosok megállapíthatták és tanulmányozhat
ták a suggestibilitás rendkívül elterjedtségét és
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meR&yőződhettek arról, hogy mily nagy mér
tékben növelhető az emberek suggestibilitása 
egyes közreható befolyások, állapotok és esz
közök segítségével, melyek közül felemlíthető: 
a hit, felindulás, álom, dörzsölés, massage, vil- 
lamozás. A suggestíbilitás kérdését első pilla
natra a psychologia körébe soroznók és való
ban ez lesz végérvényes helye, hová majd 
bizonyos elkalandozások és tévelygések után 
be fog lépni, mikor a vizsgálatok teljesen be
fejeződtek. A suggestíbilitás gondolata azon
ban nem lesz erősebben összefűzve a hysferiá- 
val, a provocált álommal és a suggestiónak ta
naival, mint azt már másutt mondottam, sem a 
titokzatosság, sem az antiphysiologok, kik a 
magnetismus és hypnotismus szavaiba kapasz
kodnak, nem fogják elhomályosítani.

Bocsássanak meg, uraim, ha visszaélek az 
én mulékony elnökségem jogaival, mikor fog
lalkozom azokkal a tanokkal és jelenségekkel, 
melyek személyes vizsgálataim eredményei és 
a melyek még nincsenek általánosan elfogadva, 
de a melyeket kutatásaim kezdetén előre gya
nítottam és a melyeknek naponkénti megfigye
lése kétségbevonhatatlan létezésüket megerősí
tette bennem.

Bátran kimondhatom, hogy a suggestio tana 
általánosan elterjedt; e tan az egész emberi 
természetle vonatkozik, mert hiszen a suggestio 
vagyis a bárhonnan jövő idea és összes kö
vetkezményeinek hatása az emberi agyra és át
alakulása tetté; az az akarat, mely bennünket 
vezet. A suggestiónak hatalmát nem egyedül a 
suggerálóban találják fel, hanem ott van az a 
közkeletű gondolatokban, melyektől át vagyunk 
hatva, az utánzásokban, az ösztönökben, a 
philosophiai, vallási, politikai, socialis nevelés
ben, olvasmányokban, a hírlapok bujtogatásá- 
ban, a reclamokban. Mert minden egyénben 
megvan a veleszületett, távoli őseitől átszár
mazott psychikus fogékonyság, mely elfogad 
benyomásokat és azokat a maga munkájával 
megtermékenyíteni képes.

Nagyfokú képzelgés vagy naivitás szükséges 
a szabad akarat és felelősség elvének korlátlan 
elfogadására. Az ember rabszolgája az erkölcsi 
világrendet magába fogadó agyvelejének, folyto
nos befolyása alatt áll a külső világnak, melynek 
benyomásait agyvelejében feldolgozza és a peri- 
pheriás idegek útján küldi el reactióit. — Az 
egész emberi természet egyes és tömeges sug- 
gestiók összesége körül forog; a társadalom 
nagy tévedései, a háborúk, a forradalmak, a jó 
és rossz cselekedetek, a vallási, sociális, poli
tikai és vallásellenes fanatismusok, melyek a 
történelemben egymást követik, mind a sug
gestio hatalmát hirdetik. Az emberiség törté
netében bár fölfedezhetjük a folytonos haladást, 
mégis az összes adatok bizonyságai a folyto
nos visszaesésnek és az egész történelem vég
eredményében egy örökös ismétlés, mely tör
ténet felvilágosít ismereteink haladásáról, melyet 
a modern psychologia világít meg teljesen.

hallom magam körül: hogy e felfogás mel
lett minden suggestio, determinismus, míg a 
szabad akarat bizonytalan, az erkölcsi felelős
ség téves. És ha az ember így szervezetének

végzetszerű rabja, úgy eljutunk az emberi akarat 
és méltóság tagadásához. Ez a tehetetlen mu
zulmán vergődése a dogmábanl A determinis
mus a fatalismus.

Ez ellenvetésekre, melyek alkalmat adnak 
tanaink téves fölfogására, könnyű megfelelni.

Kétségtelen,hogy irányítóink: az erkölcsi vi
lágrendet magába fogadó agyvelőnk, ösztöneink, 
velünkszületett törekvéseink és az őseinktől 
maradt suggestiók. De a psychikus fogékonyság 
velünkszületett, ezt az ősszülők ruházták át mind
nyájunkra és e fogékonyság folytán válik lehe
tővé a külső világ behatása suggestio által és 
válik lehetővé a termékenyítés, megjavítás, kifej
lődés, művelés és nevelés ugyancsak a suggestio 
segélyével. Ha a velünkszületett csírák parlagon 
hevernek, akkor működésre képtelenek. A nagy 
művész, a geniális feltaláló, a mathematikus el
veszett, ha impulsust nem kapott és nem fej
lődik ki, ha activ psychikus munka nélkül marad, 
melyet a suggestio irányít, könyvek és mesterek 
által és így tökéletesítve kifejlődésre és tevé
kenységre bírják a titkos képességeket.

A nevelésnek kell közbejönni, hogy a csíra ki
fejlődjék ; a nevelés feladata lehető mértékben 
lenyesni a hibás hajtásokat, fékező suggestiók- 
kal ellensúlyozva velünk született indulatainkat.

A nevelés fejleszti a bírálat és figyelem ma
gasan álló képességeit, növeli az agy működése 
útján ellenőrző képességünket; alárendeli az 
ösztönt az értelemnek és ily módon erkölcsi 
szabadságunkat szűkebb határok közé szorítja. 
A suggestio az erkölcsi és értelmi szabályok 
útján neveli a fiatal egyéneket és az egész emberi
séget. Mert a néptömegnek is van psychologiája, 
mint azt Lebon szépen leírja; a tömeg egy nagy 
gyermek, mely nagylelkű, ösztönszerű és minden 
mértékben befolyásolható, reclámok, utánzás, 
újság, lárma, szenvedély által elcsábítható.

A suggestiónak kell közbelépni, hogy az 
összes ösztönszerű tévelygéseket elnyomja. 
Szükséges-e, hogy a szabadságnak örve alatt 
a hevesség és gyűlölet suggestáló hatásá
val szemben a kormány fegyvertelen legyen ? 
Tanácsos-e megengedni, hogy a néptömeg kö
zött veszélyes és egészségtelen tanokat terjesz- 
szenek, melyek egy erkölcsi betegségnek az epi
démiáját terjesztik, melyet nehezebb gyógyítani, 
mint megelőzni.

Tagadhatatlan, hogy létezik egy psycho- 
pathologia, psychoprophylaxis, suggestiv psy- 
choterapia; nemcsak orvosi, hanem erkölcsi és 
socialis téren is.

Ismerik a suggestiót, ezt a kétélű fegyvert 
azok is, kik megfosztva az erkölcsi érzéstől, 
egyeseket és tömegeket akarnak elcsábítani. 
De a becsületes és intelligens ember is fel
használhatja üdvös czéljainak elérésére, és ezért 
idővel még többet fogják kutatni az emberi sug- 
gestibilitás mechanismusát és még jobban fog
ják hirdetni annak hatásos módszereit.

És még ezek után is mondhatjuk-e, hogy 
a suggestio tanai kigondoltak és mi csak egy 
meddő és veszélyes fatalismust terjesztünk?

Ezekre én megfeleltem. Mert ha tanulmá
nyozzuk az embert, és látjuk, mennyire törékeny 
az az emberi agyvelő, akkor a psychologiai
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erkölcsbirónak szivében a türelem és elnézés 
mély érzésének kell helyet adnia.

Tanulmányaimból vonhatók le a következő 
conclusiók: az emberi agyvelőt lehet nevelni 
és tevékenynyé tenni, s tevékenységében meg 
is akadályozni. A suggestio ez a psychikus 
indító és akadályozó hatalom. Suggestio maga 
az élet, minden küzdés, cselekmény, az ember
és az egész emberi természet is..........

Dr. Scholtz János.*

Walter Crane.

Nemsokára nevezetes vendége lesz Budapestnek.
Walter Crane, a ki elhozza a magyar fővárosba 

temérdek és soknemű munkáinak jó részét, s bemutat
kozik e művei révén a 
magyar közönségnek, a 
mely eddig nem sokkal 
többet hallott róla, mint 
rövid néhány sorba fog
lalt dicséretet. E kiállítás 
reánk nézve nagyjelen
tőségű, egy darab mű
történet és egyúttal nagy
szerű példa, a melytől 
okulhatunk

Walter Crane puszta 
neve széles alapú pro
gramul. És ha ő az Ipar- 
művészeti Múzeum csar
nokaiban mint alkotó 
művész mutatkozik is be, 
mi mégis a fáradhatat
lan, nagyeszű, diadalma
san küzdő apostolt látjuk 
benne, a ki Ruskin óta 
legtöbbet tett az angol 
iparművészet érdekében, 
s így tehát az egész mo
dern művészetért is.
Talán nem is szabad 
Walter Crane nevével 
kapcsolatban ezt a szót: 
iparművészet leírnunk, 
hisz az ő egész élete 
műve oda csúcsosodik 
ki, hogy nincs semmi 
különbség az iparművé
szet és az úgynevezett 
grand art között, hogy e 
kettőt csak szobatudósok 
választották el egymástól mesterségesen felépített fallal, 
holott a kettő szálai tökéletesen egymásba fonódnak, 
egymásból táplálkoznak, sőt e kettő egy. Iparművészet 
és grand art a melyeket külön-külön skatulyákba szeret
tek zárni rendszer-építő aesthetikusok, egykép az érzés 
mélységeibe bocsájtják gyökereiket, egyikük sem választ
ható el a geniális kéz nagyszerű munkájától. Nincs az 
a határ, a melynél bebizonyíthatólag végződnék az 
«alsóbbrendű» iparművészet és kezdődnék a maga- 
sabbrangú grand art - mondja Crane. Van de Velde 
egy szobaberendezése épp oly komoly művészi mű, akár

* Francziából fordította a «La Revue, et Revue des 
Revues» czímű folyóiratból.

Rodin valamely szobra vagy Böcklinnek egyik képe. Az 
emberi kéz szépséges és fölszentelt munkája mind a 
három. Sőt ma már a művészek legnagyobb része 
a műtermében sem válogatja külön az efféle munkáit: 
Puvis de Chavannes nemcsak a szent Genovéva-cyclust 
festette meg, hanem rajzolt falragaszokat is. Herkomer 
éppoly becsületet szerzett magának nagyszabású zománcz- 
munkáival, mint Kate Grand arczképével, Voysey világ
hírű lett újszerű architektúrájával, de nem kevésbbé 
becsült a bútortervezés terén, Oscar Roty a legszebb 
modern plaquetteket készítette, de terveit papirvágó 
kést is. Látni való, hogy az életben egybefolyik művé
szet és iparművészet, s hogy ezt az egységet most a 
művészek és a nagyközönség is mélyebben átérzik, 
azt jórészt Walter Crane buzgó agitatiójának és példa
adásának köszönjük.

Munkaköre széles, sok mindenre kiterjedő. Festett
nagy olajfestményeket, 

készített fametszetet 
könyvillustrácziót, mese
képeket, terveit bekötési 
táblát, és tapétát, mintá
zott egy sor dombormű
vet, rajzolt s festett öt
vös-, zománcz-, üveg- 
munkák számára való 
terveket. Ritka nagy a 
fantáziájának termékeny
sége s a mi egy ilyen 
embernél meglepő, ak
kora gonddal, oly czél- 
tudatosan dolgozik, hogy 
munkája minden ízéből 
elővillan az ő széles 
programmjának alapgon
dolata. Nem csoda: a 
prerafaelisták ama ko
moly körében nevelke
dett, a mely a hívei közé 
számította Wattsot, Bnr- 
ne-Jonest s a mai angol 
művészet egyéb úttörőit. 
Ott szívta magába a mű
vészetbe vetett nagyszerű 
és megható hitét, a bizal
mat, hogy a művészet 
jegyében sociálisan is 
átalakulhat a világ, hogy 
a művészetben, mihelyest 
komolyan és helyesen 
fogják fel, oly hatalmas 
mozgató erő rejlik, a 
mely még a merőn mű

vészieden közgazdasági életet is átalakíthatja.
Mindenben hitt és hisz Walter Crane. Megindító, 

minő hévvel ragad tollat, a midőn látja, hogy művei 
egymagukban nem elégségesek arra, hogy eszméjét 
elég széles körben terjeszszék. A művészetről, mint 
erkölcsátalakító, mint tá:sadalmat refomáló erőről köny
vet írt (Claims of decorative art), s e könyvvel foly
tatta fáradhatatlan izgatását. E szép könyv híven tük
rözi e különálló egyéniség jellemét. Mint Tolsztoj, ő 
is panaszkodik, hogy a művészet luxusczikké sülyedt; 
a ritkaság és a pénztárcza, a két sark, a mely körül a 
modern művészi productió forog. Az iparművészet 
terén pedig a gyár száraz, vérszegény tuczatmunkája 
pusztít. És visszaköveteli a kézimunka számára a régi

Walter Crane.
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tiszteletet és a régi szeretetet. Mindegy, ha valaki ter
veid művész, vagy terv szerint teremtő munkás: a 
munkáskezet egyként megilleti az elismerés» — mondja. 
Ebben a hitben kell az ifjúságot nevelni, s a kiket a 
művészet forrásaihoz akarnak vezetni, azokkal éreztes
sék meg, hogy nagy, széles szempontokból ítéljék meg 
és kormányozzák működésüket. Sohase bontsák'részlet- 
kérdésekre a nagy egységes művészetet. Mert ez az 
egységes művészet mégis csak az ember otthonát akarja 
minden fajta nyilvánulásávaí szolgálni, házat épít számára, 
a mely életéhez és szokásaihoz simul, hangulatos ott
hont teremt bútorral, tapétával, szőnyeggel és egyéb 
berendezési czikkekkel, lelki táplálékot ad metszeteivel, 
képeivel, plastikus műveivel. A művészet termékeinek 
az élettel való benső összefüggése lebegjen szüntelenül 
a művész előtt. És ne álljon pusztán a tőke szolgála
tába. Sok a szegény ember, ne járuljon a művész 
ahhoz, hogy a vagyontalanok milliói örökös számkive
tésben éljenek a művészet határain kívül. Terveljen 
szamukra házat, bútort, képet, a mely egyszerű elő- 
állíthatásánál fogva ne legyen a vagyontalan emberre 
nézve hozzáférhetetlen. Hisz sem a drága anyagtól, 
sem a czifra kiállítástól nem függ a művészi productió 
erénye ; lehet olcsó, nagyon olcsó pénzen egyszerű és 
szép bútort előállítani. A modern reproductiós mód
szerek pedig alkalmasak arra, hogy a művész legkülön
félébb művei ezer s ezernyi példányban széjjelterjed
jenek a nagy tömegek körében is.

Nem adhatjuk itt Walter Crane szép és lelkes 
könyvének kivonatát, csak utalunk rá és főbb eszméire. 
Látni való, hogy ennek a művésznek hitvallása alapo
san különbözik a legtöbb czéhbeli aesthetikusnak a 
művészetről vallott formuláitól. Legtöbb sora azt tol
mácsolja tiszta, világos nyelven, a mit a modern mű
vészek szine-java érez, s a mi, mint azt Brüsselben, 
Párisban, Münchenben, Bécsben látjuk, lassankint átmegy 
a köztudatba is. Hál’ Isten, nálunk is lehet már szó 
az ilyen propagandái ól. Az Iparművészeti Társulat és 
Múzeum óriás erőfeszítéssel dolgozik hasonló szellem
ben. S azért nincs is méltóbb helye nálunk egy Crane- 
kiállításnak, mint az Iparművészet palotája. De szüksé
ges is volt ez a kiállítás. A közönség látni akarja azt, 
a miről néki mint hasznos, szép és követendő dolog
ról beszélnek. Ha a művészet e modern apostolával 
kerül szemtől-szembe, erősebb lesz a hite és bizalma. 
A modern művészi productió kuszáit útjain, a temérdek 
selejtes utánzat, öblös frázis között nehezen igazodik 
el s a fennen hirdetett jelszókba vetett hitét rég elvesz
tette a közönség. Jó és helyes a modern törekvésekről 
ez ideig Írott elmefuttatásokat Walter Crane műveinek 
bemutatásával illustrálni. Az egészséges fejlődés egyik 
fontos állomását jelezheti ez a demonstratio.

Lyka Károly.

Kis olvasztókemencze.

Igen magas (2000 Celsius foknál magasabb) hőmérsék
letet elérni még eddig csak az elektromossággal sike

rült. De most egy új eljárással, a Ooldschmidt-féle 
kemenczében az aluminium elégetésével ily magas hő
mérsékletet még kényelmesebb és olcsóbb módon léte
síthetünk és a nagy hőt igen kicsiny térre szoríthatjuk.

Ez az eljárás lényegében véve nagyon egyszerű s 
tényleg talán még újnak sem mondható, de annál meg
lepőbb hatású és annál újabbak az általa elért ered
mények. Nem egyéb ez, mint a chemiai rokonságnak,

ennek a hatalmas erőnek új alakban való megnyilat
kozása, a melyet száz meg száz alkalommal föllelünk a 
természetben, vagy talán még többször mesterségesen 
előidézünk az életszükséglet sokoldalú követeléseinek 
kielégítésére.

Maga a chemiai jelenség, a mely ebben az olvasztó- 
kemenczében lejátszódik, igen egyszerű. Az aluminium 
ugyanis az elégéshez szükséges oxygént nem — mint 
pl. a szén — a környező levegőből, hanem a hozzá
kevert oxygéntartalmú anyagokból, az úgynevezett 
oxydokból veszi,

Fémoxyd a természetben mint ásvány igen sok for
dul elő, ilyen a mangandioxyd (3 Mn O.) is. Keverjük 
ezt magnesiávai kibélelt agyaghengerben aluminium- 
darával (2AL) oly arányban, a mint azt chemiai aequi- 
valens számuk megkívánja, t. i. 261 gr. mangandioxyd- 
hoz vegyünk 108 gr. alumíniumot s így már az olvasztó- 
kemenczét elő is készítettük. Ha a keverék felületét 
kevés bariumsuperoxyddal behintjük, reá egy úgyneve
zett gyújtó-cseresznyét > teszünk, s ez utóbbit egy szál 
gyufával meggyújtjuk: a chemiai folyamat megindul 
igen nagy hőfejlődés kíséretében. A mangandioxyd 
oxygenje egyesül az aluminiummal és aluminiumoxydot 
képez, a mely mint megmerevedett, izzó korund-salak 
csakhamar ellepi a felületet. Erre a keverékből idő- 
közönkint több-kevesebb mennyiséget vethetünk: a ko- 
rund-réteg mindannyiszor fölenged s az aluminium elégése 
ismét és ismét megindul. Az edény belsejében levő ha
talmas melegről fogalmat nyerünk, ha az izzó keverékbe 
egy körülbelül egy centiméter vastagságú vasrudacskát 
mártunk: az néhány pillanat alatt megolvad. S mégis 
az edény fala csak lassanként melegszik á t ; úgy, hogy 
kezdetben az edényt bátran kezünkben tarthatjuk, mert 
az égés belülről indul meg és mindössze 3 4 perczig 
tart. Ha kihűlés után az edény tartalmát kiürítjük, azt a 
színfémet találjuk benne, melynek oxydját használtuk 
az aluminium elégetésére s azt — ebben az esetben a 
mangánt — a salaktól néhány kalapácsütéssel elvá
lasztjuk.

Ennek a tiszta fémnek az előállítása, volt a tulajdon
képpeni czélja ennek az eljárásnak; mert e fölfedezés 
mint sok más — ismét a szükségnek köszönhető, a 
szükségnek, a mit már az első emberpár is ismert, a 
mikor kénytelenek voltak az égi és földi viszontagságok 
ellen önkészítette durva eszközökkel védekezni. A szük
ség idő múltával kitanította az embereket lehetőleg gya
korlatias, finom, sőt a kényelemnek is megfelelő tárgyak 
készítésére. Most is, midőn az egyik rajnaparti hatalmas 
gyárnak szüksége volt olcsóbb chrómra és manganra, 
fáradságos és hosszas tanulmányozás és kísérletezés után 
megszületett az óhajtott eljárás : az alumíniummal való 
izzítás.

Néhány rövid szóval im itt a története.
Már mintegy félszázaddal ezelőtt is tudták, hogy az 

aluminium által, sőt magnesium segítségével is sok fém 
kiválasztható vegyiileteiből tiszta állapotba, vagy mint 
műnyelven mondják, redukálható, és hogy ez alkalom
mal jelentékeny meleg is keletkezik. A számosak között 
első volt F. Wähler Oöttingában, ki a negyvenes évek
ben tett ez irányban kísérleteket. Később Claude Vautin 
Londonban a nehezen olvadó fémeket ez úton már 
jelentékeny számban tudta előállítani. De csak dr. Hans 
Goldschmidt chemikus (Essen an der Ruhr) volt az, a 
kinek az említett eljárást gyakorlatilag értékesíteni, ipari 
czélokra kihasználni és aluminium-fém segítségével 
fémoxydokat nagy tömegben redukálni 1898-ban leg
először sikerült.
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Goldschmidt elődei ez irányú kísérletezéseknél mind
annyian ugyanegy csapáson haladtak, a melyet szeren-

1. ábra. Sajtó közé fogott Jés a hegesztendő helyen vaslemezből való tokkal 
körülvett vascsövek.

esésnek éppen nem lehetett mondani. Mert először is az 
aluminium és a fémoxydok keverékének kicsiny, néhány 
grammnyi tömegével dolgoztak. Ennek oka — 
igaz — részben az alumíniumnak igen magas ára 
volt, mert hiszen Wähler idejében egy kilogramm 
tiszta aluminium-fém rooo koronába került, 
most pedig négy koronán alul kapható. Más
részt a keverékeket kívülről akarták fölmele
gíteni, a mihez szükséges igen magas hőfokot 
nehezen és sikertelenül tudták előállítani. Nem 
volt előttük ismeretes az a fontos körülmény, 
hogy az alumíniumnak oxyddá való elégésé
nél oly magas hőfok keletkezik, a mely mellett 
a képződő aluminiumoxyd minden ömlesztő 
szer segítsége nélkül megolvad, s Goldschmidt 
épp e tulajdonságot használta fel czéljának ki
vitelére.

Az alumíniumnak úgynevezett melegfej
lesztő képessége 7140 kalória. Ez pedig annyit 
tesz, hogy ha egy kilogramm alumíniumot 
elégetnénk, az így keletkezett meleggel képe
sek lennénk egy kilogramm vizet 7140 Celsius 
fokra fölmelegíteni. (Ez persze nem lehetséges, 
mert a víz már 100 Celsius foknál gőzzé vál
tozik, de ezzel a meleggel képesek lennénk 
7140 kg. vizet 0 fokról egy fokra fölmelegíteni.) Ez 
oly nagy hőmennyiség hogy nem csoda, ha az

imént említett kísérletnél az egy pillanatra bedugott 
vasrudacska oly hamar elolvad.

Goldschmidt törekvése oda irányult, hogy 
e chemiai folyamatnál kifejlődő erőt szabályoz
ható mederbe szorítsa és a cserebomlást a 
keverék belsejében hirtelen megindítsa ; s mi
vel a chemiai egyesülés egyszerre és hevesen 
jelentkezik, elégséges a meggyújtást a keverék
nek csak egy pontjában létesíteni. E czélra 
— hosszabb kísérletezés után Goldschmidt 
a gyújtó-cseresznyét találta legalkalmasabb
nak, a mely bariunisuperoxydból, alumínium- 
porból és kevés sellakból álló keverék, cse
resznye-szem nagyságban, a meggyújtáshoz 
szükséges magnesium-szalaggal ellátva.

Gyakorlatilag főleg három szempontból 
haszonhajtó ez az új eljárás: a tiszta szén
mentes fémek kiválasztása, a mesterséges ko
rund előállítása és a magas hőfejlődés mellett 
létesíthető fémmegmunkálás szempontjából.

A sokféle fém kiválasztása közül legnagyobb 
mértékben elterjedt a chrómé és a mangáné. 
E fémeket most már nagy tömegekben állít 

ják elő, és pedig igen egyszerű, tégelyalakú kemenezék- 
ben, a melyek tűzállótéglákból építvék, és a melyeknek

3. ábra. Sajtó közé fogott sínek.

2. ábra. Összehegesztett vascsövek.

belseje néhány száz kilogramm fémet foglalhat magá
ban. Mivel az aluminium igen nagy gyorsasággal ég el, 

még a nagyobb tömegek kiválására is félórá
nál több alig szükséges. A kemencze belsejé
ben tényleg igen nagy hőfoknak kell lenni, 
mert a elírom — épp úgy mint az aluminium 

a legnehezebben olvasztható fémek közé 
tartozik; olvadás pontja 2000 Celsius fok s 
eddig csakis az elektromos ívfényben olvadt 
meg. Egy olyféle kísérletnél, a minőt előbb em
lítettem, az edényben levő hőfokot a Wyborgh- 
féle therinophon hőmérővel 2500 Celsius foknál 
is magasabbnak találtam.

A mesterséges korund keménység tekinte
tében jóval felülmúlja a természetes smirgelt 
és korundot, mert vas- és vízmentes. Mint 
kiváló köszörülő és polírozó szert nagyban 
használják és corubin néven bocsátják a 
kereskedésbe. A corubint a csiszolásra hasz-
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nált gyémánt sem karczolja meg. Legszélesebb körű 
elterjedést ez eljárás ama szempontból nyert, hogy az 
igen magas hőfokot átlag csekély fáradsággal és költ
séggel használhatjuk fel a fémek különféle megmunkálá
sához, és pedig a forrasztás legváltozatosabb módjaihoz. 
Most már lehetségessé és olcsóbbá vált az igen nehéz 
összeforrasztás, csöveknek, kisebb tárgyaknak nagyter
jedelmű tárgyakhoz való forrasztása, épp így 
fémdaraboknak csak egy bizonyos, pl. egy 
négyzet-deciméternyi helyen való fölmelegítése 
a nélkül, hogy a mellette levő részek áttiize- 
sednének. Továbbá a vasúti síneknek ily mó
don való hegesztése, a mi hosszú síneknek 
egy darabból való készítését teszi lehetővé. Ez 
pedig megbecsülhetetlen hasznosságéi, főleg az 
elektromos vasutaknál, a hol az elektromos 
áram visszavezetésére a síneknek jó fémérint
kezése szükséges.

A fémek izzítását igen egyszerű kísérlettel 
mutathatjuk be. Magnesiával vagy száraz ho
mokkal bélelt tégelyben, vagy akár fadobozban 
az izzítandó testet hevítő-keverék közé tesz- 
szük s a keveréket meggyujtjuk. E hevítő-keve
rék 15—2o°/0 alumíniumból, vasoxydból és bar
nakőből áll. Egyik kísérletnél 250 gramm súlyú 
vastag fejes szeget izzítottam. A reactio néhány 
perez alatt lefolyt; 3—4 perez múlva a fa
dobozt kiürítettem, a salakot néhány kalapács
ütéssel levertem s előtűnt a fehér izzásig heví
tett test. Igen érdekes e kísérlet, ha úgy 
végezzük, hogy az egész chemiai folyamat szemünk lát
tára történjék.

E végből a hevítő-keveréket czementezzük, abból 
csonka kúpalakú tömeget képezünk, a melybe az illető 
testet (pl. az előbb említett szeget) jól beágyazzuk; ha 
most az így elkészített keveréket a «gyújtóval meg
gyujtjuk, az égés néhány perez alatt teljesen szabadon 
szép fénytűnemény kíséretében folyik le. A salak eltá
volítása után előttünk áll s vakítóan világít a fehér 
izzásig hevített test.

A csövek és sínek összehegesztésére az eljárás a kö
vetkező :

5. ábra. Az összeliegesztett sínek képe.

A két csövet — végeiket az érintkező helyeken jól 
letisztítván alkalmas csavarokkal egymáshoz szorítják 
(1. ábra), a helyet vékony vaslemezből készült tokkal 
veszik körül, a melyet aztán homokkal vagy agyaggal 
tapasztanak ki. E keret a hegesztőanyag befogadására 
való.

A hegesztő anyagot billenős fogókkal fölszerelt tűz

álló tégelyben készítik el, még pedig a következőképen. 
(Ily tégely látható a 2. és 4. ábrákon.) A tégelybe kevés 
vasoxyd-aluminium keveréket öntenek, azt az ismert 
cseresznyealakú gyújtóval meggyujtják, mire az égés 

nyugodtan megindul. Ezután a keverékből, utána töltö
getnek mindaddig, míg az előre kiszámított anyagot föl 
nem használták. Mindenik töltésnél a beöntött keverék

szintén reactióba lép s így a tégelyben mindvégig folyé
kony anyag van, a melyet egész tömegével a csövön 
alkalmazott keretbe öntenek. Mivel a tégelyben folyé
kony vas- és aluminiumoxyd van, természetes, hogy a 
nehezebb izzó vas a tégely aljában ülepedik le. Ha 
most a tégely tartalmát kiürítjük, úgy először is a fel
színen úszó korundréteg folyik ki, a mely azonnal meg
merevedik, az összehegesztendő csőrészt vékony tűzálló 
hártyával vonja be, minek következtében az utána folyó 
vas az illető csőrészt meg nem marhatja, sem meg nem 
pörkölheti; ez alatt azután az itt kifejlődött hő mellett 
a csövek teljes összeforradása tényleg megtörténik. Ki

hűlés után a salak könnyen leverhető (2. ábra). 
A hegesztett cső utánmunkálást alig követel.

Ugyanily módon történik a sínek össze
hegesztése. A végeket az érintkező helyeken 
szintén jól letisztítják s a síneket hatalmas 
szorító-késziilékkel mereven egymáshoz szorít
ják (a 3. ábrán a végek érintkezése látható). 
A hegesztendő helyet bádogkeret veszi körül, 
a melybe a forrasztó anyag jő. A síneket nem 
kell felszakítani, sőt még kiásni is csak kis ter
jedelemben szükséges. (A 4. ábra azt a pilla
natot mutatja, a mikor a munkások a pálya
testen levő sínek összeforrasztására az anyagot 
a formába öntik.) A chemiai folyamat meg  ̂
indítása, majd a salak leverése után csakhamar 
összehegednek a sínek (5. ábra).

Az így összehegesztett sín keresztmetszete 
éppenséggel nem változik meg, de szerkezete 

sem, mert a tömegeket pontosan lemérhetjük s ezzel foly
ton egyenletes hőfokot létesíthetünk, szóval megtarthatjuk 
azt a határt, a melynél a vas izzóvá válik ugyan, de meg 
nem olvad. A hegesztett hely szilárdsága — mint az a 
szakítópróbákból kitűnt — ugyanolyan, mint a sínek 
egyéb helyein. Goldschmidt kísérleteit 180 mm. magas 
Phönix-síneken (Nr. 25 b) végezte s az összehegesztett

4, ábra. A hegesztő anyag kiöntése a formába.
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helynek szilárdságát oly hatalmasnak találta, hogy a sín 
70 cm. alátámasztó távolság mellett 40,000 kg. súlyú 
nyomást elbírt. Maga a hegesztési művelet, a melyre 
mintegy 4 kg. alumíniumot használt fel, alig tartott 
tovább egy negyedóránál.

Ez eljárás nagy előnye már az is, hogy nemcsak a 
laboratóriumban, hanem a pályatesten is megejthető 
(4. ábra). Az esseni közúti vasút vonalain végeztek ily 
hegesztéseket s a munkálatokra mindössze is 80, 40 és 
40 cm.-nyi árkot ástak. Egy-egy hegesztés összes költ
sége nem volt több 30 koronánál.

Noha az itt keletkezett hőmérsékletet 3000 Celsius 
fokra becsülik, a bádogkeret bármily vékony legyen 
is az többször használható, mert azt a korundréteg 
a nagy hő befolyása alól mindenkor megvédi. Könnyen 
érthető, hogy a tégelyt is ismételve lehet használni, 
mert belsejét az aluminiumoxyd tűzálló réteggel vonja 
be. Egyébként e tégely kezelése már azért is nagyon 
előnyös, mert külseje az egész folyamat alatt hidegen 
marad.

Mind e körülmények az eljárás életrevalóságát bizo
nyítják.

Érdekes, hogy a furfangos, nem akarom mondani 
hogy tudományszomjas, betörők a természettudományok 
ez új vívmányát is sietnek saját czéljaikra kihasználni. 
Lyukat fúrnak a Wertheim-szekrény vasfalába, abba be
öntik a hevítő keveréket s azt meggyújtják ; persze a 
vasfa! a keverék kellő táplálása mellett - megolvad. 
No de ez ellen a tulajdonosok többféleképen védekez
hetnek. £>/-. Szekeres Kálmán.

A z  igazságszolgáltatás Klímában.*

Az az óriási birodalom, mely a czopf jegyében és 
33,333 isteni szörny imádatában határt szab a kul

túra terjedésének a távol Keleten: — Khina, sohasem volt 
oly érdeklődés központja, mint ma, mikor az emberiség 
nevébe/i harczba állott vele úgyszólván Európa. Még 
visszhangzik az öt világrész annak a kegyetlenségnek 
iszonyatától, mely a német nagykövet felkonczoltatásá-

A Mongol kapu.

nak hírére világszerte támadt; az európai államok gyors 
segítséggel útnak indított csapatai pedig már meg is 
torolták a gyilkosság bűnét és a szerencsétlen kulit, ki 
önként kínálta meg fejével a bosszúállókat, lesújtotta a 
büntetés . . .

* Részlet szerzőnek az «Uránia» M T. Színházban előadott 
darabjából.

Most az hírlik, hogy Thuan herczeg és Csang többi 
ellenségei ezt a földhözragadt 'szegény embert jelentke
zésre bérelték fel azért, hogy Csángót és pártját az 
európaiak előtt gyanúba keverjék; úgy hogy Tuan leg
nagyobb ellenségétől éppen ’az idegenek közbenjárásá
val szabaduljon. E hír Japánból ered, de mindenki, ki

Khinai katonák.

a khinai jellemét ismeri, lehetségesnek tartja ezt, mert 
khinai önként, morális hatás alatt, nem vallja be bűnét. 
Ellenben ezrekre megy azok száma, kik jó pénzért, egy
néhány napi jólétért magukra vállalnának oly bűnt is, 
melyet előreláthatólag halállal büntetnek meg. Különö
sen akkor, ha tudják, hogy humánus európai bírák elé 
kerülnek, kik a hozott ítéletet gyorsan, lehetőleg kímé
letesen hajtják végre. A khinai, életküzdelmeiben, annyi
szor néz a halál szemébe, hogy az egyszerű kivégzéstől 
nem is irtózik. Az a sokat zaklatott, szegény khinai, ki 
egy marék rizsben megtestesítve látja összes vágyait és 
titkon mer csak azokra a kiváltságos élvezetekre gon
dolni, a mikben a vagyonos embernek része van; azt 
mindenesetre el kell hogy csábítsa az a szép gondolat, 
hogy életében egyszer — hacsak napokig is dúská- 
lódhatik minden földi jóban, legyen annak bár élete 
az ára. A mi visszariasztja bűncselekményektől és őt 
mint csúszó-mászó, tehetetlen lényt állítja birái elé, az 
a félelem a borzalmas kínoktól, melyeket át kell szen
vednie, míg megkapja a kegyelemdöfést. Akárhány el
ítélt, kínjában, kérve kéri az ítélet végrehajtóját, hogy 
könyörüljön rajta és ölje már meg. Az igazságszolgál
tatás e végrehajtó eszköze azonban nyugodtan folytatja 
munkáját és feladatát csak akkor tartja jól megoldottnak, 
ha boldogtalan áldozatát mennél tovább kínozhatta, hogy 
igy a büntetést végig néző mandarinnak, valamint a körü
lötte álló népnek hosszabb élvezetet nyújtson. Ez az utá
latos nép valósággal örömrivalgásban tör ki, ha a már- 
már halottnak vélt bűnöst újra életre hozzák. Khinában 
ez oly látványosság számba megy, mint nálunk a szín
padi hősök haláltusájának szemlélése.

E büntetésmód barbár, de azok, kik a khinai viszo
nyokat alaposan ismerik, mind feltétlenül szükségesnek 
tartják ez országban a kínzást. E merész állítás helyes
ségét igyekezett nekem bizonyítani Mr. Tremouléde, 
Kokhinkhina volt franczia-residense, ki gyakran abban 
a kellemetlen helyzetben volt, hogy halálos ítéletet kellett 
hoznia. A franczia Khina — Kokhinkhina — benszülöttei 
a legvadabb törzshöz tartoznak; megannyi szemenszedett 
söpredéke az emberiségnek, utonállók és rablók, hírhedt 
kalózok. Harminczan-negyvenen összeállnak, hogy egész 
vidékeket rettegésben tartsanak. Rabolnak, pusztítanak,



egész falukat porrá égetnek, lakosaikat mindenből ki
fosztják, asszonyok és gyerekek leöldösésében lelik mu
latságukat. Ha e rablóbandák egyes tagjai véletlenül a 
franczia hatóság kerébe kerülnek, úgy ez mindenekelőtt 
legfontosabbnak tartja a banda többi bűnrészes tagjai
nak hollétét kipuhatolni.

Mr. Tremouléde azt állítja, hogy fehér embernek 
ez nem sikerül, mert a kalózok csökönyösen megmarad
nak a mellett, hogy társuk sohasem volt. Keresztkérdé
sekkel itt semmire se lehet menni, mert e ravasz kópék 
mindig feltalálják magukat és ügyesen kibújnak a biró 
kérdései elől. Ilyenkor rendesen átadják a foglyot a leg
közelebbi mandarinnak, ki ezt nagy megtiszteltetésnek 
veszi és a kalózzal gyorsan végez. Kínzásaival a legter
jedelmesebb és legfontosabb vallomást csikarja ki. A 
mandarinok nem válogatósak. Mindegyiknek saját kipró
bált módszere van. Ha foglyuk nem vall, ügy a kínzások 
egész lajstromát alkalmazzák. A vádlott körme alá hegyes 
tűkkel szúrnak, kikötik, ütik, verik. Legrémesebb kín
zásuk talán az, midőn tüzes harapófogókkal húsdara
bokat csípnek ki a vallatóra fogott ember testéből. A ki 
e borzalmas kínok közt sem vall, az nincs húsból, vér
ből. Sokszor még oly bűnt is vállalnak magukra a vád
lottak, a mit sohse követtek el. Néha még a körülálló 
khinainak is megesik a szive a kínlódón és jó szóval 
biztatja, csak valljon, hogy nyomorúságos életének mi
hamarább vége legyen.

A halálbüntetésnek is különböző fokozatait ismerik. 
Legborzasztóbb a «százvágás a halálra ítéltnek előbb 
minden tagját eltörik, kezdve az ujjakon, és a csuklón. 
Kifordítják a kezét, lábát, és egész testét kétfelé húzzák. 
Közben mélyen belevágnak vállába, és az elítélt élet
szívósságához képest, több-kevesebb kínzást visznek rajta 
véghez.

Ha e nép igazságszolgáltatásával bővebben meg
ismerkedünk, akkor látjuk csak, mily sürgős és mennyire 
fontos ez ország civilizálásának kérdése. Magasztos hiva-

Tatár lovas.

tása van minden Klímában élő misszionáriusnak — tar
tozzék bármilyen felekezethez, — mert tanításaival mód
jában van hozzájárulni a khinai erkölcsök szelídítéséhez, 
átformálásához. Tévesen hiszik azok, kik czivilizált vilá
gunkban rendezett viszonyok közt élnek, hogy a Khinába 
induló misszionáriusok, sőt a kereskedők a czivilizálás

jelszavát csak azért hangoztatják, hogy e tetszetős jelszó 
segélyével mindent kizárólag saját javukra kizsákmányol
janak. Ha egyesek a saját hasznukat tartják is szem 
előtt, mégis elenyésző csekély az a kár, melyet önzésük 
előidéz, tekintve a nagy szolgálatot, melyet az egész 
emberiségnek, a czivilizált világnak, sőt magának Khiná- 
nak, szinte észrevétlenül'Tettek.

Utcza Pekingben.

A khinai nép a maga konzervativizmusában, elvakult- 
ságában, saját jószántából nem akarja befogadni czivi- 
iizácziónk jótéteményeit, így tehát fegyveresen rá kell 
kényszeríteni. Csak évtizedek, talán egy évszázad múlva 
fognak majd ennek üdvösségére rájönni.

Weiss Róbert.

KRÓNIKA.

Az egyes világkiállításokon szükségelt összes 
motorerő nagysága. Minden nagyobb kiállításon a ki
állított gépek járatására, továbbá világítási, közlekedési 
és sokféle egyéb czélra tudvalevőleg jelentékeny motor
erőre van szükség, a melynek az egyes párisi világkiál
lításokon egyre növekedő nagyságáról érdekes össze
hasonlítást közöl a Revue Scientifique. Az 1867-ki 
kiállításon az összes hajtóerő 854 lóerő volt, a melyet 
52 gép szolgáltatott, s így egynek az átlagos munka
bírása ■ 16 lóerő. Az utána következő 1878-ki kiállí- 
táson a hajtógépek által kifejtett összes munka már 
2533 lóerő, de ezt csak 41 gép szolgáltatta; egy gépre 
átlagban tehát 62 lóerő esik. A míg tehát az összes 
hajtóerő növekedése 67-kihez képest: 300° 0, az egy 
gépre eső középérték, mondjuk az egyes gép erejének 
a növekedése: 390%- 1889-ben rendelkezésre állott össze
sen 5320 lóerő, a mi a 78-kihez képest 2io°/n növekedés. 
Ezt az erőt azonban már csak 32, tehát még kevesebb 
gép szolgáltatta mint 1878-ban; az egyes gép ereje 
ennélfogva jóval nagyobb is: 166 lóerő, a mi 268°/n 
növekedést jelent (a 78-ki gépegységgel szemben). E 
három kiállításon tehát az összes motorerő óriási növe
kedésével szemben a hajtógépek száma fokozatosan 
kisebbedéit, mert az egyes gép ereje jelentékenyen meg- 
nagyobodott. Az 1900-ki kiállításon az energiát szolgál
tató elektromos géptelepeknek összes munkabírása 36085 
lóerő, a gépek száma: 37. Az egyes gépre eső átlag: 
975 lóerő. Ezeknek a számoknak az egybevetése az 
i889-re vonatkozókkal szembetűnően jelzik a géptech
nika terén az utóbbi 10 évben elért haladást. Az egyes 
gép erejének növekedése: 585%. A jelenlegi kiállításon
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az összes energiának termelése meg van osztva franezia 
és idegen (nem franezia) vállalatok között, és pedig 
úgy hogy 14435 lóerő jut a franezia, a többi 21650 
pedig az idegen gépekre. A francziák az ő kvótájuk 
előadásához 18 gépet használnak, míg idegenek 19-et, 
úgy hogy az egy gépre eső átlag a franezia gépekre: 
802 lóerő, az idegenekre: 1140 lóerő. Az utóbbiak tehát 
átlag jóval erősebb gépekkel dolgoznak.

A levegő elektrom osságának keletkezése min
den tekintetben kielégítő magyarázatot eddig nem nyert. 
Még legvalószínűbbnek látszik, hogy nagy szerepet ját
szik a tengerek sósvizének elpárolgása; úgy hogy a gőzök 
a levegőt positiv elektromossá teszik, míg a Föld nega
tiv lesz. A felhők pedig a vízgőzök, por és jégkristályok 
súrlódása folytán lesznek különböző módon elektromossá, 
akár csak az üveg és a selyem a dörzsölésnél. Erre 
mutatnak Ebert és Hoffmann német professorok kísér
letei is, a kik azt tapasztalták, hogy folyékony levegőbe 
mártott testek negativ elektromossá lesznek. Ennek oka 
az, hogy a folyékony levegőben le,vő jégkristályok a be
mártott teshez dörzsölődnek, mely ekkor negativ, míg a 
jég positiv elektromos lesz. Száraz és igen hideg jéggel 
dörzsölve minden test erősen negatívvá lesz s így való
színű, hogy a magas hideg légrétegekben, a hó és 
jégkristályoknak a levegő, por és vízgőzökkel való dör
zsölése a légköri elektromos tünemények jórészét meg
magyarázza. így érthetővé lesz, hogy száraz időben a 
felsőbb rétegek mindig erősen positivek (hisz ott van
nak a jégkristályok) és az, hogy magas hegyek csúcsain 
száraz szelek idejében erős elektromos kisugárzást (St. 
Elmo tüze) tapasztalni. Valószínű, hogy a villanás, mely 
rendesen eső nélkül az egész égboltozatot megvilágítja 
olyanféle phosphorescens fénynyel, mint a minőt a rit
kított levegős Geissler-csövekben látunk, szintén jégkris
tályok elektromosságának a szikrázása a legfelső, ritka 
s így jobban vezető levegőben. — A légkör száraz időben 
általában positiv elektromos, míg a Föld negativ. Ezt 
az alapjelenséget most egy másik elmélet, a fény és 
elektromosság összefüggésére legújabban tapasztaltakkal 
igyekszik kapcsolatba hozni. J. j. Thomson, Wilson angol 
és Elster, Geitel német physikusok abból a tapasztalatból 
indultak ki, hogy az ultraviolet fény, úgy mint a Röntgen 
sugarak* is a levegőt ionisálják», vagyis egyenlő számú 
positiv és negativ elektromos részecskékre (ionokra) bont
ják. A napfény gazdag ilyen ultraviolet sugarakban, külö
nösen a felső régiókban (mert a levegő sokat elnyel belő
lük). Feltételezhetjük tehát, hogy a magasban a levegő 
ilyen positiv és negativ ionokra bomlik, de a míg a 
levegő száraz vagy nincs szél, egyenlő számuknál fogva 
semmi észrevehető hatást nem fejtenek ki. De megvál
tozik a dolog, ha vízgőzök vannak a levegőben s azok 
lehűlve lecsapódnak. Kísérletileg igazolt tény. hogy a víz
csepp ek leginkább a negativ részeken keletkeznek. E víz- 
cseppek azután — ez elmélet szerint — az esővel a 
Földre hozzák a negativ elektromosságéi részeket s a 
levegőben több marad a positiv. Vagyis a levegő posi
tiv, a Föld pedig negativ elektromos lesz. Ez az elmélet 
is sok valószínűséggel bír és sok tapasztalatot magyaráz, 
így azt, hogy szép időben a levegőben nincs negativ 
elektromosság, esőben pedig van, úgyszintén Ceca sza
bálya is igazolást nyerne, hogy ha a levegő túlnyomóan 
positiv elektromos, akkor szép idő következik több napon 
át. A két magyarázat, melyekről most megemlékeztünk, 
sok tekintetben kiegészíti egymást s valószínű is, hogy 
a légkör nagyszerű elektromos tüneményei sok forrásból 
fakadnak.

* V. ö. Uránia 1. sz. Pékár A sötét sugarakról .

Az anyák szoptatási képességének hiánya. Bnnge G.
tanár Münchenben megjelent legújabb művében fej
tegeti ezt a kérdést. Szerinte, ha összehasonlítjuk az 
ember és állatok egész sorának tejanalizisét, akkor 
quantitative a legkülönbözőbb eredményeket találjuk, 
így például a fehérjefélékből —• casein és albumin - 
az emberi tejben csak r6° fl, a házi nyulakéban több, 
mint hatszor ennyi van. A zsírtartalom a lótejben U2%, a 
kutyatejben tízszeres, a delphinek tejében negyvenszeres 
arányú. A czukortartalom az emberi tejben legtöbb, a 
házinyulak tejében háromszorta kevesebb. Ellenben a 
hamutartalom a házi nyulak tejében tizenkétszerte több, 
mint az,emberi tejben. Bnnge azt hiszi, hogy ezeket a 
különbségeket megmagyarázza az egyes emlős állatok 
fejlődési idejének különbözősége. Mennél gyorsabban 
fejlődik valamely állatfaj újszülöttje, annál nagyobb szük
sége van a testnek azokra a tápanyagokra, a melyekből 
a szövetek épülnek, tehát fehérjefélékre és sókra.

Az embernél roo súlyrész tejben i ‘4° 0 fehérje s o-22° „ 
hamu van, a lónál ugyanezekből r 8 u/o, illetőleg 0^410 0, 
a szarvasmarhánál 4“ 0 és o‘8n/s, a kutyánál <yQ és U310,n. 
Ezzel arányosan leglassabban fejlődik az emberi újszü
lött, gyorsabban a csikó, ennél is gyorsabban a borjú 
és ennél is gyorsabban a kutya.

A mi a tej ezukor- és zsírtartalmának feltűnő különb
ségét illeti, azt Bnnge az éghajlati viszonyokból magya
rázza. Zsíros tejet kívánnak a hideg éghajlat alatt lakó 
állatok. A melegebb éghajlat lakói a zsírt a tej ezukor- 
tartalmával pótolják. így érthető, hogy a háziállatok teje 
sok ezukrot és kevés zsírt tartalmaz, ellenben az iram
szarvas tejében sok a zsír és kevés a czukortartalom. 
Az emberi tej összetétele azt mutatja, hogy az emberi
ség bölcsője a meleg éghajlat alatt ringott. A delphinek 
tejének nagy zsírtartalma először onnan magyarázható, 
hogy a delphin zord éghajlat lakója; másodszor azon
ban onnan is ered, hogy a delphin tengerlakó és a víz 
nagyobb melegvezető képességével szemben nagyobb 
zsírtartalmával védekezik. Nevezetes, hogy Bnnge még 
azt is kimutatta, hogy egy-egy állatfaj tejének hamu- 
tartalma arányos az illető állatfaj kicsinyeinek hamutar
talmával. Ez mutatja leginkább, hogy a fejlődő emlős 
állat a tejben tökéletesen olyan összetételű tápláló anyagot 
kap, a milyenre szüksége van. Csak a tej csekély vas
tartalmáról mutatható ki, hogy ez sokkal kisebb arány, 
mint az illető fejlődő álíat vastartalma. Ezt úgy magya
rázza Bnnge, hogy a világra jött állat nagyobb mennyi
ségű vastartalommal már előre el van látva.

Mindebből látható, hogy mily körültekintéssel és 
gondossággal alkalmazkodik az emlősállatok teje az új
szülöttek szükségleteihez. A miből következik, hogy egy 
állat teje sem pótolható a másikéval a nélkül, hogy a 
fejlődő emlősnek kárt ne okoznának s ilyenformán az 
emberi tej sem pótolható teljesen tehéntejjel. Megkísé
relték hígítással, ezukor hozzáadásával és más módokon 
a tehéntejet az emberi tejhez hasonlóvá tenni, azonban 
csak a leggondosabb mesterséges táplálással tudott a 
gyermek úgy táplálkozni, mint az anya tején. Csupán a 
népességnek műveltebb rétegeiben lehet a mesterséges 
táplálásnál követendő összes szabályokat megtartani 
A nagy tömegnél lehetetlen a csecsemő mesterséges 
táplálása, a mit a mesterségesen tápláltak nagymérvű 
halandósága is mutat. Berlinben hatszor nagyobb ezek 
halandósága, mint a természetesen tápláltaké.

Mi az oka már most annak, hogy az asszonyok cse
csemőiket oly gyakran nem maguk szoptatják ? Bizonyo
san csak kevés asszonynál játszik szerepet a hiúság és 
a kényelem-szeretet, nagyobb részénél a gazdasági nyo
mor állja útját a csecsemő természetes táplálásának. 
A legnagyobb rész azonban valósággal physikailag kép
telen a szoptatásra. így a stuttgarti szülészeti intézetben 
az anyáknak csupán 23—250 u-a tudta csecsemőjét kellően 
szoptatni.

Bnnge azt hiszi, hogy Közép-Európában az asszo
nyok fele nem tudja csecsemőjét maga szoptatni, holott 
Biedert szerint az ó-korban még ismeretlen volt a cse
csemő mesterséges táplálása. Csak 1500 körül merülnek 
fel Németországban az első utasítások a csecsemő mes
terséges táplálására. Keleten még ma is ismeretlen a 
csecsemőnek az anyatejtől való elvonása.

E szerint a csecsemő szoptatására vonatkozó képes
ség-hiány csak az utolsó évszázadokban fejlődhetett ki 
nálunk. Bnnge tanár a német orvosokhoz szétküldött 
kérdőívekkel akarta ennek az okát megtudni. 2000 kérdőív 
érkezett vissza az orvosoktól s közülök csak 665-öt hasz
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nálhatott fel czéljaira. Ebből a 665-ből 182 asszony tudta 
és 483 nem tudta szoptatni csecsemőjét. Kitetszett 
továbbá a kérdőívekből, hogy a képesség-hiány teljes 
bizonyossággal öröklődik. Ha az anya nem tudja gyer
mekét szoptatni, akkor a leánya sem képes erre és azon
túl elveszett az egész nemzedékre nézve az anyáknak 
ez a megbecsülhetetlen képessége. Kitűnt egyúttal a 
kérdőívekből, hogy a tuberculozis és az elmebetegség 
nem játszik szerepet az öröklött képpesség-hiány 'okai 
között. Ellenben bizonyos összefüggés volt észlelhető a 
fogak caries-e és a szoptatásra való képesség hiánya között.

Az alkoholismus azonban ebben a kérdésben is nagy 
jelentőségű. Bunge a következőket állapítja meg kérdő
íveiből : Ha az apa iszákos, akkor a leánya elveszti képes
ségét arra, hogy csecsemőjét maga szoptathassa és ez 
a képesség akkor visszahozhatatlanul elveszett az ulána 
következő összes nemzedékekre nézve. Ez a képesség
hiány azonban nem elszigetelt jelenség. Kivált a meg
betegedés ellen való csekély ellenállóképességgel s álta
lában minden egyéb degenerálást mutató jelenséggel 
párosult.

Mi a védekezés mindezek ellenében? Első sorban, 
úgy mond Bunge tanár, az alkohol leküzdése ! Azután 
pedig a természetes kiválasztás útja követendő. Azaz, 
hogy csakis egészséges férfiak olyan lányokkal lép
jenek házasságra, a kik egészséges családból valók és 
olyan anyától származnak, a ki gyermekeit még maga 
is tudta szoptatni és a ki még maga is teljesen egész
séges volt.

Az állatvilágból. Pommerol a «Revue scientifique»- 
ben egynéhány érdekes állat-megfigyeléséről számol be.

így egy a mezőn dolgozó asszony megdobott egy 
röggel egy békát, hogy közeléből elhajtsa. A béka az 
asszony után ugrott, mintha el akarná érni. Egy kis idő 
múlva az asszony gyermekével ment ki ugyanoda a 
mezőre. A gyermek egyszerre csak futásnak ered, mi 
alatt ugyanaz a nagy varangybéka nagy ugrásokkal ül
dözi a gyermeket.

Egy paraszt bizonykodott erősen, hogy látott egy kis 
madarat, a melyet egy varangybéka merev tekintetével 
hipnotizált, úgy hogy a madarat megfoghatták.

Maga Pommerol tanúja volt egy hasonló esetnek: 
melynél egy gyík merőlegesen felemelkedett a farkán 
és testét könnyedén himbálva, szeme tündoklött. Egy 
kis madár röpködött a gyík feje fölött és közben pana
szos hangokat hallatott. Egy ideig figyelte már Pommerol 
a jelenetet, mikor a gyík már éppen készülőben volt a 
madarat megfogni. Ekkor Pommerol előjött rejtekhelyé
ből és abban a pillanatban a madár örömkiáltással röpült 
fel a legközelebbi fára.

A hüllők és kétéltűek szemének bizonyos hipnotizáló 
ereje sokak szerint alig vonható kétségbe.

Egy négy méter széles fasorban, a mely egy oldalt 
orgona és mogyoró bokrokkal, más oldalt nyers és sza
kadozott héjú platánfákkal volt bekerítve, érdekes meg
figyelést tett Pommerol a nyest szokásairól Egy platánfa 
lábánál zöld hüvelyekből és összetört mogyoróhéjból 
apró halmocska volt. A mogyoróhéj többnyire tojásdad 
vagy kerek nyílású volt, a melyen éppen a mogyorót 
kivették. A tudós figyelme azokra a feltörött mogyoró
szemekre irányult, a melyek fél, sőt egész méter magas
ságban a fakéreg hasadékaiba voltak bedugva. Látott 
Pommerol üres mogyoróhéjat is, melynek czikk-czakkos 
széle felfelé volt irányítva. Bizonyosan nem a szél szórta 
így szét a mogyoróhéjat, sőt gyermekek sem, a kik erre 
a helyre éppen nem juthattak. Kétségtelenül olyan állat 
munkája volt ez, a mely szereti a mogyorót. Csak a 
patkány, a mókus és a nyest tehette ezt. A patkány 
azonban nem mászik fel a fára, mókus pedig nincs azon 
a vidéken. Homályos volt a dolog Pommerol előtt, míg 
a közelében egy kis húsevő állat excrementumait meg 
nem látta Kétségtelenül a nyest volt a mogyoró leszag- 
gatója, ugyanő czipelte a mogyoróhéjat a fához, hogy 
a kéreg alá eldugdossa. Mi bírta rá a nyestet erre az 
eljárásra? Talán valami tolvajlás nyomait akarta elrej
teni, éppen úgy, mint a róka, a kutya és egyéb más állat 
is teszi A szóban levő esetet azonban még sem látjuk 
ennyire tisztán. Ez nagy mértékben eredeti eset, itt nem 
a tolvajlás gyümölcsét rejtették el, hanem ennek csak 
maradványait, azaz héját. Ez olyan előrelátás, a mely 
nem csekély okosságra, sőt ravaszságra mutatna.

A kutya okossága. Dr. Forel A. tanár, Morgesben, 
igen érdekes adatokat közöl a Gazette de Lausanne-ban

arról a megfontolásról, a mi két kutyát, szerencsétlenül 
járt gazdájuk megmentésében, vezetett. Ez az eset e két 
állat egyetértésének bámulatra méltó példája. Tanács
koztok kellett és egymást megérteniük, hogy abban a 
nehéz helyzetben a tennivalók felett megegyezzenek. 
A hegyek közt magasan fekvő z’meideni. vendéglő őre 
egyedül töltötte a telet két kutyával, magánossága derék 
és hű társaival. Az egyik farkas kutya , a másik grif
fon» volt, termetre nézve alacsonyak, de ügyesek és 
okosak. Gazdájuk egy délelőtt fát vágott a ház közelé
ben, midőn a háztetőn felhalmozódott hóréteg váratlanul 
lecsúszott és a szerencsétlent a falhoz szorította. A hó 
nyakáig ért az őrnek, úgy hogy csak feje maradt sza
badon. A fagyófélben lévő nehéz hó teljes súlyával 
nehezedett az emberre, úgy hogy se kezét, se lábát 
nem tudta mozdítani. A kutyák észrevették gazdájuk 
veszélyes helyzetét, oda siettek és megkisérlették róla 
lekaparni a havat. De igyekezetük hiába való volt! Rövid 
tanácskozás után úgy kellett lenni, hogy megértet
ték egymást — egyszerre nyílsebességgel elrohannak a 
völgybe vezető úton. Ott lent Emsben lakik gazdájuk 
öcscse, neki fogják hírül vinni a szerencsétlenséget, 
mely gazdájukat érte és rá fogják venni, hogy veszély
ben lévő bátyja segítségére siessen ! Szélvészként rohan
nak a havon keresztül. A távolság jó gyaloglónak négy 
óra, de a két kutya alig egy óra alatt megfutotta. Dél
felé járt az idő, a mikor a lavina lecsúszott és délután 
egy óra előtt már ott ugattak, vonítottak a ház előtt, 
melyből a segítségnek kellett jönnie. A kunyhó ajtaja 
megnyílt. Be akarják ereszteni a két kutyát, melyekről 
csak úgy szakad az izzadtság és tör ki a pára, de azok 
nem mennek, hanem fokozott erővel ugatnak. Megkínál
ják őket ennivalóval. Nem esznek .. . Végre nyugtalan
kodni kezdenek az emberek. Mért vonítanak ezek a 
derék állatok annyira? Csak nem történt gazdájuknak 
valami baja ott fennt a vendéglőben ? A kunyhó lakója 
gyorsan magára rántja köpönyegét és bokavédőit, lapát 
tot és kötelet vesz elő, társakat keres és mentő csapato- 
alakít, mely csakhamar megindul. A kutyák vezetnek. 
Ugatásuk, mely vészteljes volt, midőn a szerencsétlen
séget hírül hozták, most hivó, felbátorító. Farkcsóválva 
futnak előre s mutatják az utat. Hét órába került, míg 
a segítőcsapat a vendéglőhöz ért. Esti kilencz óra volt, 
a kutyák azonban megelőzték a csapatot. Az őr — ez
alatt a hóba ékelődve — elvesztette eszméletét. A két 
kutya a haldokló fejéhez ült és nyalni kezdte orczáját, 
hogy felmelegedjék. Mire kiásták a szerencsétlent, félig 
meg volt fagyva, de életre kelt. Két okos, négylábú 
barátja nélkül azonban okvetlenül odaveszett volna. 
Ems 1,330 m.-nyi, Z’meiden 1,897 m.-nyi magasságban 
fekszik. A légvonal e két állomás között 9 km.

Könnyű gőzgép. A VIndustrie czímű folyóirat hírt 
ad egy gőzgépről, mely 150 lóerejű és mindössze csak 
600 kg. súlyú. A Boulte & Labordiére franczia czég 
aubervilliers-i gyárában készült kizárólag aczélból és 
alumíniumból. Midőn a legnagyobb munkát kifejti, per- 
czenkint 900 fordulatszámmal dolgozik, míg az ez idő 
szerint leggyorsabb járású gépek, a torpedóhajók gépei, 
csak 600—650 fordulatot bírnak elérni. A gép tehát je
lentékeny haladást képvisel. Sőt, ha meggondoljuk, hogy 
egy lóerőre csak 4 kg. gépsúly esik: e motor szerkeze
tének nagy jelentősége van a gőzzel hajtott automobilok 
tökéletesítésében és a kormányozható léghajó kérdésé
nek az előbbrevitelében.

Óriás barom étert állítottak fel nem régen Párisban 
a St.-Jaques-toronyban. A műszer megassága i2‘Ó5 méter 
és oszlopának átmérője 20 milliméter. Festett vízzel van 
megtöltve, a melynek felszínét olajréteg zárja el. Föl
dünkön a levegőoszlop egyensúlyban tartásához tudva
levőleg 760 mm. magas higany-oszlopra van szükség; 
ha azonban higany helyett vizet használunk, úgy a víz
oszlopnak természetesen jelentékenyen hosszabbnak kell 
lennie; mert a higanynak i31/2-szer nagyobb a fajsúlya, 
mint a vízé. A vízoszlopnak a légnyomás változásával 
beálló emelkedése és esése (játéka) azonban ilyen hosszú 
víz-barométerben sokkal nagyobb (i31/2-szer olyan nagy) 
lesz, mint a higany-barométerben, a mi — a berendezés 
czéljának megfelelőieg — a légnyomás változásának 
sokkal pontosabb megfigyelését teszi lehetővé.
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Glacékeztyű tisztítása. Fehér glacékeztyűt, az oly 
könnyen veszedelmet okozó benzin elkerülésével, leg
ajánlatosabb olyan tejjel tisztítani, a melyben — meleg 
állapotában — szappant oldottunk fel. Czélszerű ennek 
az oldatnak fél literjéhez egy habbávert tojásfehérjét és 
néhány csepp salmiakszeszt keverni. A keztyűt a kézre 
kell felhúzni s egy kis vattával a keveréket rádörzsölni. 
Ha árnyékba akasztják a száradó keztyűt, akkor puha 
marad.

használt spongya tisztítása. A használt spongyát 
felmangánsavas kálium oldatába teszik, utána kénessav
val halványítják. Jobb azonban ennél a következő eljárás: 
mossuk ki a spongyát meleg vízben, a melybe literen- 
kint körülbelül 20 csepp natronlúgot csepegtettünk. 
Öblítsük ki ezután tiszta vízzel, mire addig áztassuk 
brómvízben, míg megfehéredik. A nap fénye sietteti a 
megfehéredést. Ekkor ismét olyan vízbe tegyük a spon
gyát, a melynek literében 20 csepp nátronlúg van ; majd 
addig öblögessük hideg vízzel, míg minden brómszagát 
elveszti s végül a napon megszárítjuk. Nyálkássá lett 
fürdő-spongyának megtisztítására legjobb olyan langyos 
víz, melyhez egy kevés szódát teszünk és a melyben a 
spongyát jól kimossuk. Forró vizet ne használjunk, mert 
szódával keverve, a spongya nagy mértékben megpuhul.

Villámos kézilámpák. Újabban Amerikából sűrűn 
jönnek a kereskedésbe kézi használatra való villámos 
iámpák, a melyek rendkívül praktikusak. Van bennük 
egy apró, de rendkívül kiadós száraz elem, a melyet 
sok ezerszer használhatunk, a nélkül, hogy újjal kellene 
felcserélni. A felcserélés költsége is mindössze csak 
1*50—2‘4o korona, a battéria nagysága szerint és az új

1. ábra.

elem egyszerű kézmozdulattal beilleszthető. A gyártmá
nyokat «Ever Ready» név alatt árulják. Legszokottabb 
formájuk közönséges kézi gyertyatartó (az 1. ábra sze
rint díszítő lámpaellenzővel) : az ágyban való olvasás 
kényelmére szolgáló kézi világítók; tűzveszély nélkül 
való éjjeli lámpák, óratartóval vagy a nélkül; továbbá 
pinezébe való házi lámpák, úti- és biczikli-Iámpák, sőt

zsebbe való lámpák is, melyek nagysága 3 < 16 cm. 
Orvosok és fogorvosok számára, valamint az orr és a 
gégefő vizsgálatára a legkülönfélébb alakú ilyen villá
mos lámpákat konstruálnak (2. ábra). Mindezeknek az

2 ábra.

új villámos lámpáknak használhatósága kezelésük kényei
mében rejlik: meggyújtásukhoz nem kell gyufa, elég 
egy kis nyomás a villámos gombra és a tűzveszélytől 
biztonságban vagyunk. Újabban már gázmeggyujtókat 
is készítenek, száraz battériával Ever Ready módjára 
berendezve.

Új előhívó a photographiában. A hydrochinon- 
nak, az eddig alkalmazott előhívó anyagnak tulajdon
ságait felülmúlja ennek egyik most feltalált derivat-ja, 
az aduról, a mely a hydrochinon egyes hibáitól is men
tesnek látszik. Az aduról legjobb tulajdonsága egyenletes 
előhívó képessége, a mely abban mutatkozik, hogy az 
előhívás kezdetétől végéig tisztán működik és a lemezen 
foltot nem csinál. A kép rendesen 20 másodpercz múlva 
mutatkozik és négy perez múlva éri el legnagyobb éles
ségét Az előhívás szabályosan és egyenletesen megy 
végbe. Az ezüst lecsapódása nemcsak a különösen expo
nált helyeken, hanem a részletekben is egyarán történik. 
Ilyenformán egyenletesen és harmonikusan képződik a 
kép, inkább enyhe, mint erős vonásokból. Mindezen 
felül ajánlatossá teszi az adurolt az, hogy nem kiván 
nagyobb időt a fényképfelvételeknél, minek következté
ben különösen alkalmas a pillanatnyi felvételek elkészí
tésére, valamint radiographiai czélokra és olyan felvéte
lekre, a melyeket vakító napfényben eszközölnek.

írás az üveg vagy a porczellán felületén. E czélra 
alumíniumot használhatunk. Az aluminium-irónnal álta
lában minden kovasavtartalmú anyagra fémfényű voná
sokat lehet húzni, a mit sem dörzsöléssel, sem vizes 
spongyával letörülni nem lehet. Ha azonban concentrált 
sósavval mossuk, akkor a fémfény mindenkorra eltűnik, 
de az írás vonásai a kovasavtartalmú anyag felületén 
megmaradnak, mintha be lennének vésve. Ezért való
színű, hogy a puha fém a kemény kovasavba beékelő
dik, mindeddig azonban elegendő magyarázatot nem 
találtak e jelenség megfejtésére. Magnesium, cadmium 
és zink hasonló magaviseletét mutatnak a kovasavas 
anyaggal szemben, azonban ajánlatosabb az aluminium 
használata, mert ez kevésbbé oxidálódik. Az aluminium- 
pálczácskák jó eszközül fognak szolgálni arra, hogy 
a gyémántot megkülönböztethessük a kovasavtartalmú 
hegyikristálytól és az üveghamisitásoktól.



23

W E IS Z B E R G E R  
M IH Á L Y  E=E
„H ungária“ kerékpárkészitű á s  javitómühely
# BUDAPEST *
V!,, Izabella-u tcza 61,, A ndrássy-úí sarok.

<r v> '4
Kerékpárkészítő- és javító- 
műhely — a legjobb angol 
anyagból elkészített kerék
párokat 2 évi jótállás mellett 
szállítok. Kerékpár- és varró
gépjavítások szakszerűen, 
gyorsan és pontosan  esz
közöltetnek. -----___ :_____

¥ ¥ *
Kerékpárberaktározás  
téli idényre 4 korona.

Bruchsteiner és Társa
czímtáblagyár,

BUDAPEST,
VE, Podmaniczky-utcza 45.

TükSriiveg-, fa-, 
bádog- és vászon- 
táblák :
legszebb és legolcsóbb 
kivitelben készíttetnek. y ^

Rajzokkal és mintákkal dí j
talanul szolgálok.

kk k k k kkk k kkkkk kk k kkk kk k kk
Szabadalmi szám 16794.

BECK KÁROLY
újonnan feltalált és szabadalmazott

-y felső ablak-szelló'ztetó'i. -v
Alkalmazhatók szögletes és félköréi abla
kokra. Egészség szempontjából igen ajánl
hatók, mert a legnagyobb helyiséget is lég- 
huzam nélkül szellőztetik. Bárkitől könnyen 
felhelyezhetők. Kiköltözés alkalmával anél
kül, hogy a fa vagy fal rongálódnék, köny- 

nvcn levehetők.

Kávéházak, vendéglők, iskolák
és m ag án lakáso kra  nélkülözhetetlen!

Ár« 7 l e o r .  < »O fillértől 
líi koronáig;.

Képviselve: E B L E  L A J O S  által,
VI., Révay-utcza 2 4 .

V idéki m e g re n d e lé s e i t  g y o rs a n  l e l je s s í í le tn e k .
Tisztelettel

Beck Károly, lakatos-mester,
:zi: Budapest. V ili., Jőzsef-utcza 2 8 . =

^YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY^

GERBER REZSŐ
kárpitos és díszítő,
....  BUDAPEST, zzzzzzzz:

VI., Gyár-utcza 11., Andrássy-út sarok. 

Készít mindennemű

kárpitos- és T  4- 4  
díszítési munkákat

a legízlésesebb és

legdíszesebb r: 
kivitelben---- rí

legjutányosabb áron.

Elvállal teljes lakásberendezéseket
továbbá

függönyök és szőnyegek nyáron át 
- - - - - való megőrzését. =
K erti d ís z le te k  é s  s z ín p a d fe lá l i í tá s o k m ü k e d v e lő k  ré s z é re .
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NEM HULL A HAJ, NINCS TÖBBÉ 
KOPASZ EMBER ! Szenzácziót kelt a gyógyfü- 
kivonatom, melyet évek hosszú során át tanulmányoztam, 
hogy mikép lehessen meggátolni a megkopaszodást.csoo

EXIKÁTOR
Kapható mindenütt. 
Egy üveg ára 240 kor.

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem szűnik a ha jhullás, 
korpaképzödés és mindennemű fej bőrbetegség. — 
Vidéki megrendeléseket utánvét mellett azonnal eszközöl 
Dobé Nándor, úri, női és színházi fodrász, Buda
pest, Nefelejts-utcza 27 . szám. <=E>ocioó‘ieMec3=Doc=E3c>
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GALBEROM és TÁRSA
BUDAPEST IV., Váczi-utcza 30. és Kishid-utcza 8. sz.

Ajánl

színházi látcsöveket 
alumíniumból * * * * * * *

Női látcsöveket hosszú fogantyú
val, zománcz, teknősbékacsont v. 
gyöngyház külsővel. •— Legújabb 
Zeiss-féle dupla távcsöveket (Race Glasses). 
Tábori, vadász és utazási távcsöveket a leg
újabb átalakítással, a tirage ripade, erős bőr
tokban. Elegáns szalon lorgnetteket hosszú 
nyéllel. Szemüvegek és orresiptetőket a leg
finomabb üvegekkel. Aneroid légsúlymérőket, 
terem és ablakhőmérőkct, stereoskopokat, 
laterna magikákat. Fényképészeti készülékeket 
műkedvelők, turisták részére dús választékban.

C zim balm ainkat k itün te tték  
* * *  az ezredéves k iállításon .

CIMBALMOKAT
legjobbat, legolcsóbbat <®£>íX9

=  c s a k  =
n á l a m  l e l i e t  v e n n i .

Pedálos, fekete vagy 
^  \ barna, szalon, szép 

GLk' erős hangút
3 évi jótállással.
Bolti árhoz képest fél- (U  
árban 300 koronást 
150—160 kor.-ért elad.
Alapos tanítást is ad 
havonta 16 koronáért.

JEGESI GÉZA
m űokleveles czim balom -kész ítő  és a vaskoronás 
g -g -ö q g ®  czimbalom fe lta lá ló ja .

Árjegyzék kívánatra ingyen.

=  B U D A P E S T  =
VII., N efe le j ts -u tcza  43.

L ' l i i i i i i m i i i i m i i i m i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i M i m i i i m i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i M M L

| W ellner Gyula fogmüterme J
| Budapest, VI., Andrássy-út 38. |
~ Készíti a fogtechnika leg- =
'i remekebb specialitásait X» =

j S z á j p a d l á s  *91  !
í — -  n é l k ü l i  ------  [
j m ű f o g a k .  I
1 Található eg’ész nap.
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és kellékek 
legjobb 
beszerzési

Veszprémi Samu U tóda

P E J T S I K  K Á R O L Y
B U D A P E S T  = = = = = - :=
IV. kér., Károly-utcza 1. sz.

*
♦

fényképészeti Szemle amateur lap 
kiadóhivatala. * * * * * * * * * > * > * *

Nagy választékú raktár úgy szakfény
képészek, mint amafeurök részére.

Árjegyzék és a fényképészeti Szemle 
mutatványszámát kívánatra ingyen 
megküldöm. 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 -2 2 2

SZIKLAI S.
papír- és tanszer
ül kereskedése zz

B udapest, VII., E rzsébet-körú t 15. szám .
w ^ w w

A legnagyobb választékban kaphatók: 
kísdedóvodaí, foglalkoztató-, 

szemléltető- = és = játék- 
EEEEE szerek, -

valamint az összes
^  szakirodalmi égj

tankönyvek.

•«

GRUBER LEÓ és TÁRSA
zsinegek, fonalak é s  kőtélárúk
- központi raktára ~------

BUDAPEST, VII., Károly-körút 7. sz.

Dús v á l a s z t é k
mindennemű

torna-készletekben.

1587. sz. cheque-szám la 
a m. kir.

postatakarékpén.ztámál.

Telefon-szám  6 2 — 03.

H E L L E  K Á R O L Y
pozsonyi első

osztr.-magy. cs. és kir. kiz. szab. 
míítanl, töm lő-hajtószíj és 
------kötélveröárú-gyár ' =

képviselete és raktára.

IV

SZONYEG-
O T T N O N !

M agyarhoni szőny egek == 
Keleti és más szőn}regek 
Hazai pokróczok .
Ágjmeműek .. ...... ......
Vasbútorok stb. stb. ü

r
r
r
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?

B U D A P E S T
VII., Kerepesi-út 10. 
a Sip-utcza sarkán :=

EEEE TELEFON =

o o Óriási választék o o 
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I n d u l á s  Budapest ny. pályaudvarról  

D é l e l ő t t

idő
a vonat 

neme h o v á

1 oo kel. őst. Bécs, Berlin, Paris,
expr. v. Ostende, London

5 .5 5 S Z . V . Palota-Újpest
« .» 5 Cegléd, Szolnok
fi.45 Esztergom
fi.55 Palota-Újpest
7 .0 5 V . V . Lajosmizse
7 .3 0 gy- v. Zsolna, Berlin
8 .0 0 Bécs
8. 15 Temesvár, Orsóvá
8 .3 0 S Z . V. Temesvár
0 .1 5 Palota-Újpest
9 .2 5 Bécs, Berlin

D e 1 u t  á n

12 .0 5 S Z . V . Cegléd, Szolnok
12.15 n Palota-Újpest
12 .25 Nagy-Maros
12 .40 Nagy-Maros
12 50 n Dorog

1.15 „ Palota-Újpest
1.45 gy• v. Bécs, Páris

a) 2 .0 5 S Z . V . Pills-Csaba
2 .2 0 Érsekújvár
2 .2 5 „ Palota-Újpest
2 .3 0 gy. v. Bukarest
2 40 S Z . V. Esztergom
2 .4 5 Cegléd
2 .5 5 „ Lajosmizse
4 .2 5 „ Szeged
4 .3 0 Palota-Újpest
4 .5 0 Nagy-Maros
fi.OO „ Palota-Újpest
«.20 „ Párkány-Nána
fi.40 Esztergom
7 .0 0 V . V . Verciorova
7 .2 0 Lajosmizse
7-40 S Z . V . Palota-Újpest
9 .0 5 tv. szsz. Zsolna, Berlin
9 2 5 S Z . V. Bécs

10 .10 gy- v. Szeged, Verciorova, Bu
karest

10 .40 S Z . V . Vác
/’) 11.20 kel. e v. Belgrád,Konstantinápoly
c) 11.30 k. o. e.v. Bukarest, Konstantinápoly

a) Közlekedik ünnep- és vasárnap nov. 25-ig
minden kedd, csütört. és szombat.

í) n minden szerdán és szombaton.

I n d u l á s  Budapest-Józsefváros p. u.-ról
D é l u t á n

« .5 0 S Z . V . Pécel

Érkezés B u d a p e s t  n y .  p á l y a u d v a r r a
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

a ) r 2 5 0 k. o. e.v. Konstantinápoly, Bukarest
5 .4 0 S Z . V. Palota-Újpest
6 .2 0 Vác
6 .3 0 »1 Szolnok, Cegléd
6 .4 0 t t Palota-Újpest
« .5 0 Bécs
7  15 »1 Verciorova, Bukarest
7 .2 5 V . V . Dorog
7 .3 5 S Z . V . Palota-Újpest
7 .5 0 V . V . Lajosmizse
8.15 S Z . v. Párkány-Nána
8 .2 5 ,, Kis-Kun-F élegyháza
8 .3 5 M Esztergom

10.10 »1 Palota-Újpest
10 .55 ff Szeged
11.05 Érsekújvár

D é l u t á n

12 .5 5 S Z . V . Palota-Újpest
1.25 gy- v. Bukarest
1 50 Páris, Bécs
1.58 SZ  V . Palota-Újpest
3 .0 5 ,, Palota-Újpest
3.15 Lajosmizse
4 .0 0 Nagy-Maros
4 .2 0 Szolnok, Cegléd
4 .35 Esztergom
5 45 Palota-Újpest
6 .0 5 Bécs, Berlin
6 50 ,, Palota-Újpest
7 .0 0 Temesvár
7-40 gy- v. Orsóvá, Temesvár

b) 8 .1 5 S Z . V. Pilis-Csaba
8.25 Palota-Újpest
8 .45 ,, Párkány-Nána
9 .0 0 gy- v. Bécs
9.10 V . V. Esztergom
9 .25 Berlin, Zsolna

' 9 .5 8 S Z . V. Szolnok, Cegléd
11.00 kel. őst. London, Ostende, Páris,

expr. v. Berlin, Bécs
11 io V. V . Lajosmizse

c) 11.20 k. e. v. Konstantinápoly,Belgrád

a) Érkezi c minden hétfon és csütörtökön.
b) Közlekedik ünnep- és vasárnapokon nov. 25-ig.
e) Érkezik minden kedd, csütörtök és szombaton.

É r k e z é s  Budapest-Józsefváros p. u.-ra
D é l u t á n

6 .00 S Z . V. Pécel

I n d u l á s  B u d a p e s t  k . p á ly a u d v a rró l
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

fi 20 V . V . Nagy-Kanizsa
6-50 gy- v. Gy.-Fehérvár,N.-Szeben, 

Kolozsvár, Stanislau
6 .5 0 SZ- V . Bécs, Grác
7.10 gy- v. Kassa, Munkács
7.15 Zágráb, Fiume, Róma
7 .3 0 Ruttka, Berlin
7 .3 5 S Z . V . Gödöllő
7 .3 5 Belgrád, Bród
7 .5 0 Kassa, Csorba
8 0 0 Zágráb, Fiume, Pécs
8 .10 Arad, Brassó
8 ,3 0 Kolozsvár, Brassó
8 .5 0 gy- V. Bécs, Grác
8 .5 0 S Z . V . Munkács, M.-Sziget
9.15 M.-Sziget, Stanislau
9 .3 5 ” Ruttka, Berlin

D é l u t á n

1 2 .0 0 S Z . V . Kis-Kőrös
1 2 25 Bicske, N.-Kanizsa
12.35 Hatvan

1 45 gy- v. 
>>

Fehring, Grác
1.55 Kolozsvár, Arad, Sz.-Né- 

meti
2  20 Bécs, Páris, London
2 .3 0 S Z . V. Bicske
2 .35 gy- v. Kassa, Lemberg
2 .4 0 Konstantinápoly
2 .4 5 S Z . V. Hatvan
2 .55 Szolnok
3 .0 0 gy- v. Zágráb, Fiume, Róma
3 .2 0 V . V. Adony-Szabolcs, Paks
3 .3 5 S Z . V. Szabadka
3 .4 5 gy- v. Ruttka, Berlin
4 .3 0 S Z . V. Győr
5 .2 0 Ruttka, Berlin
5 .4 5 Kolozsvár, Brassó
« .2 5 Hatvan
7 05 M.-Sziget, Stanislau
7 .3 5 N.-Kanizsa, Trieszt
8 .0 0 Kassa, Csorba
8 .30 Zágráb, Fiume, Eszék 

Miskolc, Lemberg8 .5 5 ,,
9 .0 0 t. szsz. Bicske
9.15 gy- v. Kolozsvár, Bukarest
9 .3 5 S Z . V . Gyékényes, Bród
9 .5 5 .. Fehring, Grác

10.00 Arad, Brassó
10 .2 0 ,, Belgrád, Eszék, Bród
10 .4 5 SZ V . Bécs, Sopron
11.10 V. V . Ruttka, Miskolc

I n d u l á s  Buda-Császárfürdő kitérőről
D é l e l ő t t

6 1 4  | S Z . V . I Esztergom

D é l u t á n
1 2 3 0 S Z . V . Dorog

1 55 Pilis-Csaba
2 29 Esztergom
«•30 S Z . V . Esztergom

É r k e z é s  B u d a p e s t  k . p á l y a u d v a r r a
D é l e l ő t t

idő a vonat
h o n n a nneme

5 .0 « t. szsz. Arad
5 20 V . V. Ruttka, Berlin
5 .4 5 S Z . V . M.-Sziget
f i . i o Brassó, Arad
fi 15 t. szsz. Bicske
6 .3 5 S Z . V. Lemberg, Miskolc
6 .4 0 Bécs, Sopron
7 .0 5 Belgrád, Bród
7 .10 Brassó, Kolozsvár
7 .2 5 Grác, Fehring
7 .3 0 Hatvan
7 .5 0 gy. v. Bukarest, Brassó
7 .5 5 V . V . Paks, Adony-Szabolcs
8.15 S Z . V. Kassa, Csorba
8 .2 0 Fiume, Zágráb, Eszék
8 .4 0 g y -v - Fiume, Róma

a) 8 .4 5 S Z . V . Hatvan
9.15 Szolnok
9 .2 0 99 Győr

10 .00 Szabadka
10 .05 Ruttka, Fülek
10,15

» Nagy-Kanizsa, Trieszt

D é l u t á n

12 .25 S Z . V . Hatvan
12 .50 gy- v. Berlin, Ruttka

1.05 Konstantinápoly
1.25 99 Gyékényes, Pécs
1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Bécs
1.50 Kolozsvár, Arad, Sz -

Németi
2 .0 5 Grác, Fehring
4 .5 0 S Z . V . Bicske, N.-Kanizsa
5 .3 5 Hatvan
fi.0 5 99 Győr
« .2 0 Brassó, Kolozsvár
fi 4 0 Belgrád, Eszék
7 .0 0 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.15 gy- v. Bécs, Grác
7 .2 0 S Z . V. Brassó, Arad
8 .0 0 Fiume, Zágráb, Pécs
8 .10 Stanislau, M.-Sziget
8  30 Munkács, M -Sziget
8 35 gy- v. Róma, Fiume. Zágráb
8 .4 5 S Z . V. Kis-Kőrös
8 .5 0 Kassa, Csorba
9 15 Bécs, Grác
9 .2 0 gy- v. Berlin, Ruttka
9 .40 N.-Szeben, Gy.-Fehérvár,

Kolozsvár, Stanislau
9 .5 0 S Z . V . Trieszt, N.-Kanizsa

10 0 0 gy- v. Munkács, Kassa
a) Közlekedik október 31-ig.

É r k e z é s  Buda-Császárfürdő kitérőbe
D é l e l ő t t

7 .17 V . V . Dorog
8 .4 5 S Z . V . Esztergom

D é l u t á n

4.41 S Z . V. Esztergom
8 .29 Pilis-Csaba
9 .2 0 V . V . Esztergom
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
KÖZLÖNYE

M O L N Á R  V I K T O R
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

1 . ÉVFOLYAM  5 . SZÁM.  
1 9 0 0 . NOVEMBER 1 .

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

= S Z E R K E S Z T Ő S É G :  
VII, I Z S Ó- UTCZ A 4 . SZ,
HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE
M É N Y E K  ÉS A F OLYÓI RATOK 
CSEREPÉLDÁNYAI  KÜLDENDŐK.

BUDAPEST, 1 9 0 0  ...........
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS 
KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



TARTALOM: Egy könyv és írója. Molnár Viktor. — A matematikáról. Dr. Pallaoi Gyula. — Egynéhány 
ritka elem hasznavehetőségéről. Dr. Szterényi Hugó. — Finsen fény-gyógymódja. Dr. Basch 
Imre. — A mandsuországi vasút. Cholnoky Jenő. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.

Felhívás előfizetésre*
Az «Uránia» egyelőre havonkint jelen meg. 

Július és aug. hónapokban azonban szünetel.
Az «Urániá»-\ az «Uránia magyar tudomá

nyos egyesület» tagjai külön díj fizetése nélkül 
kapják; nem egyesületi tagoknak az «Uránia» 
előfizetési ára:

egész évre . . . .  8 korona,
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyv

kiadó-hivatalához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 4.) intézendők.

Az  « Uránia» szerkesztősége.

F E L H Í V Á S
belépésre az Uránia-egyletbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába 
egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát 
fizet (ha ez összeget részletekben kívánja le
fizetni, a teljes befizetésig 5° 0-os évi kamatot 
is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki kötelezi 
magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvez
ményeket élvezi:

1. díj nélkül kapja az egylet összes kiadvá
nyait, köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;

2. az első előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház minden előadására joga van 
— a tagsági jegy előmutatása mellett — akár egy 
földszinti vagy erkély-széket, akár egy páholyt 
50%-os árkedvezmény mellett vásárolni;

3. szabadon látogathatja az egyesület és a 
színház által rendezendő kiállításokat.

Kérjük mindazokat, a kiknél taggyűjtő-ívek 
vannak, hogy azokat Cseike Győző, miniszteri 
számvevőségi aligazgató, egyesületi pénztáros 
czímére (Budapest, V., Hold-utcza 8.) mielőbb 
visszajuttatni szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

*  Na g y  m . *
EEE =  fényképészeti 
ezikkek dús raktára

B U D A P E S T
VII., Károly-körút 3. (Huszár-féle ház)

ánlja dús raktárát a leghíre
sebb gyártmányú fényképező 
készülékekről. A legolcsóbb 
bevásárlási forrás kézi és 
utazási kamarákról, úgyszin

tén a fényképészethez szükséges összes mű
szerek és kellékek állandóan nagy válasz
tékban raktáron vannak. Kényelmes

laboratórium. ^
Szaktanítás ingyen. Képek kifogástalan kidol
gozását elvállalom.

= =  T E L E F O N  10 — 61. .............

Árjegyzék ingyen és bérmentve

arcz-crémet hasz
náljon NAGYSÁD!

mely a világ legjobb creme. - ^ ^ - 7 ^ ^ -
Eltávolít az arczból minden tisztátalansá- 
got és a bőrt bársonyfinommá teszi. — 
Egy elegáns doboz creme ára I  korona. 
— Kapható a feltaláló: RÉVÉSZ ÖDÖN 
V. cs. és kir. gyógyszerésznél Budapesten, 
Csengery-utcza 26., továbbá a »HUNNIA« 
gyógyszertárban, Erzsébet-körút 56. szám.

P o s ta i s z é tk ü ld é s  n a p o n ta  az  e g é s z  v ilá

Háló, ebédlőszobák ó-német- és 
barok-stil, szőnyeg és bőrdivánok, 
Íróasztalok, ingó-, függőlámpák, 
valamint minden e szakmába vágó 
tárgyak legolcsóbban s legjobb 
minőségben kaphatók oMdaMaM

/CHLANQER EEEEE
MŰBUTOR ÜZLETÉBEN

BUDAPESTEN Ä *



1. évf. 1900. november 1. 5. szám

URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N YE

E folyóiratot az Egyesület tagjai 
az évi illetmény fejében kapják.

M O L N Á R  V I K T O R
közreműködésével

szerkesztik
KLUPATKY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára 
egy évre 8 korona.

Egy könyv és írója.

Egy könyvről akarok írni, a mely csak a 
napokban jelent meg, és egy íróról be
szélni, a kit már régen ismerünk.

A könyv czíme: Száz év a magyar művé
szet történetéből. Az író: Szana T amás. *

Nem széndékom sokat mondani, sem a 
könyvről, sem az íróról. A könyvről azért nem, 
mert szeretném, ha azt mindenki megszerezné, 
hogy gyönyörködjék az utolsó század magyar 
művészeinek legsikerültebb alkotásaiban, a me
lyek közül 235 a szöveg közé van nyomtatva 
és 30 önálló műmellékletet képez. De a ki nem 
szerezheti meg a különben igen olcsó köny
vet (40 korona), legalább olvassa el azt és 
lássa, hogy kik voltak Magyarországon a mű
ízlés, a festészet és szobrászat úttörői és kép
viselői, kik azok, a kik sok fáradtsággal és 
önmegtagadással küzdöttek csak azért, hogy 
közművelődési intézményeinkbe és társadal
munkba bevigyék a magasabb kultúrát jellemző 
művészi felfogást, a szép iránti vágyat.

Szana Tamás jóformán mindarról számot 
ad könyvében, a mit a magyar képzőművé
szet napjainkig teremtett. Ha voltak is az előző 
századokban magyar születésű képírók, kiknek 
emlékét a történetírás megőrizte, és ha ezek 
közül egyik-másik, mint Kupeczky és Mányoky 
európai hírnévre emelkedett is, ezek mindany- 
nyian csak szórványos tünemények, mert tulaj
donképen művészi életről nálunk csak a XIX. 
században és annak is csak a harmadik és 
negyedik tizedében lehet szó, a mikor művé
szeink rendszeres kiállításokat rendeznek és 
érdekeik előmozdítására társulnak.

Szana Tamás könyve a tizenkilenczedik szá
zad elején veszi fel a történetírás fonalát, hogy 
azt egész napjainkig vezesse le, mikor már a 
magyar fővárost művészi központ gyanánt kez
dik emlegetni, a művészettel hivatásszerűen és 
kenyérkereset-mód gyanánt, százak és százak 
foglalkoznak, a művészi termékek propagálását 
külön társulatok végzik és Budapesten éven
ként legalább kétszer olyan műkiállításokat

* Szana Tamás: S zá z  év a m agyar művészei törté
netéből. 1800—1900. Festészet, szobrászat. — A z  Athe
naeum irodalm i és nyom dai r.-társu/at k ia d á sa». A mel
lékelt képeket a kiadó szívességéből mutatványul közöljük.

Szerk.

rendeznek, a milyenek a külföld bármely na
gyobb városában is számot tennének.

Csak ha e száz év történetét végiglapoz
tuk, láthatjuk: mily óriási haladást tettünk 
aránylag igen rövid idő, alig öt-hat évtized 
alatt. A század elején még alig egy-két képíró 
nyomorog az országban; a főrangúak idegen 
művészeket foglalkoztatnak; a főváros tereit, 
a nagyobb nyilvános épületeket nem díszítik 
szoborművek; nyilvános képtára nincs az or
szágnak ; művészi akadémiáról, kiállításokról 
szó sem lehet. A negyvenes években már 
támadnak jeles művészek; de a közöny még 
olyan tehetségeket is, mint Bródy, Markó, Zichy 
Mihály, külföldre űz; azt pedig, a ki nálunk 
marad, mint Szentpétery és Ferenczy, ínségbe 
vagy meghasonlásba hajtja. Még csoda, hogy 
kenyeret tudunk adni Barabásnak, a ki aztán 
összekötő kapcsot képez a régi és az újabb 
nemzedék között és megéri azt az örömöt, hogy 
a hatvanas évek végén és a hetvenes évek ele
jén a magyar művészet meglepően gyors fel
lendülését lássa. Sőt lásson többet is : a magyar 
főváros megszépülését, művészi egyesületek ala
kulását, művészeink megszaporodását és a szép
művészetek kedvtelésének a magyar földön való 
lassú, de fokozatos meghonosodását.

Meglepő ez különösen az utolsó időben. 
Az a nagyszabású alkotó tevékenység, a mely 
Wlassics miniszter működését a magyar köz- 
művelődés érdekében általában jellemzi, külö
nösen feltűnő a szépművészetek terén. A mű
vészet még a gazdag és előrehaladott kultur- 
államokban és az uralkodók és kormányok 
bőséges istápolására szorult és szorul, sőt a 
felülről jövő támogatásnak köszönheti jóformán 
egész létét és virágzását. Wlassics miniszter is 
ebből a helyes elvből indult ki, midőn a szép
művészeteknek új palotát építtet, százezreket 
áldoztat műtárgyak vásárlására, elősegíti mű
vésztelepek létesülését a vidéken, a fővárosi és 
vidéki művészegyesületek alakítását és fentar- 
tását minden eszközzel támogatja, a vidéki 
közönség érdeklődését helybeli műtárlatok útján 
felkölti, stb.

Ezzel a tevékenységével párhuzamos a jövő 
társadalom nevelésére megindított tervszerű el
járása. A talajt az iskolában kell előkészíteni,
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hogy a kis gyermek szivébe is becsepegtes
sük a szépnek szeretetét és azt a szépművé
szetek termékének bemutatásával és magyará
zásával fejleszszük fokozatosan.

Ha a művészet szeretete áthatotta a társa
dalom minden osztályát, ha felemelő, nemesítő 
hatása átjárta a nép minden rétegét, akkor a kor
mánynak aránylag csekélyebb anyagi áldozata 
mellett, a társadalom bőkezűségéből is meg
élnek művészeti intézményeink és művészeink.

Külföldön gyakori dolog, hogy egyes mű
kedvelők és maecenások odaajándékozták gaz
dag kincseiket a nyilvános gyűjteményeknek, 
vagy szobrokat állíttatnak nyilvános tereken, 
mert nevüket így akarják megörökíteni. Maguk

kutatásban fáradtságot nem ösmer, a ki szere
tettel akarja legyőzni az ilyen munkálatok iránt 
nálunk tapasztalható közönyösséget és számba 
nem vevését. Egy egész század hírlapirodal
mát kellett átlapoznia, hogy az első évtizedek
ben szerepelt művészek életére vonatkozó gyér 
adatokat valahogy kiássa, az ellentéteket kisi
mítsa, tisztázza. Képtárakat kellett átbúvárolnia 
a szerzőnek, hogy a művészek szórványos alko
tásaival színről-színre megösmerkeühessék és 
azok értékét hazai és európai szempontból meg
állapíthassa. S ez a munka meddő maradt volna, 
ha Szana véletlenül nem az az író, a ki számos 
külföldi tanulmányúján, az idegen művésze
tek ösmeretét már megszerezte és nem foly-

A nász megérkezése. Barabás Miklóstól.

a művészek is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy- 
egy művel gyarapítják a képtárakat és szobor
gyűjteményeket, arczképüket pedig megfestik, 
hogy egy művész-gallériát létesítsenek.

Nálunk is bekövetkezik ez idővel mind, ha 
olyan tervszerűen járunk például el, mint a hogy 
azt a franczia királyok, de különösen I. Napo
leon tette, a ki minden nagyszabású és költsé
ges tervével a nép szivéhez tudott férkőzni, 
jobban mint király-elődei, a kik csak maguk
ért, saját dicsőségükért és fényűzésükért költe
keztek.

Csak vázlatosan vetettem ide a magyar mű
vészet fejlődésének főbb mozzanatait. Szana 
mindezt részletesen megírja és könyve éppen 
az eddigelé ismeretlen részletek kiszinezése 
által válik tanulságossá és érdekessé.

Csak olyan ember írhatta meg e könyvet, 
a ki a képzőművészetért lelkesedik, a nehéz

vást olyan hazai és különösen külföldi mesterek 
társaságában él, kik ízlését kicsiszolták, látkö- 
rét kiszélesítették. De nagy előnyére vált a 
kezeink közt levő munkának az is, hogy szerző 
a fellendülés korának művészeit már mind sze
mélyesen ismerte, közülük a legnagyobbakkal 
éveken át bizalmas és benső barátságban élt, 
művészetüknek titkaiba mélyebben behatolha
tott. A könyv egyes nagyobb művészeink éle
téből olyan intim adatokat sorol elő, melyek 
nem csupán újdonságuknál fogva érdekesek, 
hanem egyúttal igen sokszor az illető művész 
kedélyvilágát és gondolkodásmódját is meg
világítják. Mestereink életrajzait olvasva, nem 
egyszer Giorgio Vasari jut eszünkbe, a ki kor
társairól szintén nagy számmal jegyzett fel olyan, 
eleinte jelentékteleneknek látszó adatokat, me
lyek egyes művészek megítélésénél később a 
kritikusnak megbecsülhetetlen támpontokul szol-
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gáltak. Az ilyen egyént és kort jellemző vonások 
különös színt és zamatot kölcsönöznek a mun
kának, a melyet még rokonszenvesebbé tesz az 
a körülmény, hogy az intim vonások sohasem 
emberi pongyolaságok és gyarlóságok.

A harminczas és negyvenes évek Pestjének 
leírása, a magyar nemesi osztály felfogásának 
jellemzése a művészekről és művészi pályá
ról, az alkotmányosság hatásának ösmerte- 
tése — mind élénken, színesen és igen érde
kesen írt részletek, századunk művészetének 
ismertetésében. Az ilyen leírások nem fáraszt
ják ki az olvasót, sőt ellenkezőleg vonzzák 
és lekötik az ér
deklődését. Szer
ző maga is mű
vész, a ki ért 
ahhoz, miként le
het tárgyat olyan 
emberekkel is 
megkedvelteim, a 
kikkülönben nem 
nagy örömmel 
nyúlnak a tudo
mányoskönyvek
hez.

Nálunkmamég 
ilyen modorban 
és szellemben kell 
írni a műtörténe
tet. Majd eljön ké
sőbb az ideje an
nak is, hogy a 
már összegyűj
tött anyag alap
ján, szigorú kriti
kát gyakoroljunk, 
egyes képírók és 
szobrászok jelen
tőségét művésze
tünk fejlődésé
ben élesebben is 
körvonalozzuk.
De csak akkor, 
ha a kritika erő
sebb gyakorlása 
nem riasztja visz- 
sza a közönséget 
a művészetek 
megkedvelésétől 
és azoknak élve
zetétől.

Szana Tamás 
törekvése eleitől fogva odairányult, hogy a 
szépművészeteknek Magyarországon propagan
dát csináljon. Száz és száz czikket írt a hazai 
és külföldi művészet kimagaslóbb alakjairól; 
< Egy amateur naplójából» czímű könyvében 
érdekesen fejtegette a műpártolás jelentőségét, 
a gyűjtők örömét, kínjait, a csalások, hamisí
tások tarka eseteit; a «Magyar Művészek » czímű 
kétkötetes díszművében, pompás rajzok kísére
tében ismertette a legújabbkori magyar művé
szet kiválóbb alakjait. Művészeti monographiái- 
ban, mint Izsó, Markó, Jankó életrajzaiban, 
példányszerű műveket nyújtott) és az Olasz
földről czímű könyvében a modern Olaszország

művészettörekvéseit mutatja be oly alaposan 
és részletesén, miként azt csak az az író teheti, 
a kinek Olaszország majdnem második hazájává 
lett, a ki ott sűrű és intim érintkezésben áll 
az irodalom és művészet terén vezető embe
rekkel. És bár mellékes dolognak látszik, azt 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Szana 
könyvei nemcsak jó könyvek, de egyúttal min
denkor igen ízléses könyvek is, s mint ilyenek 
nálunk a könyv kiállításának, ruházatának terén is 
nagy előhaladást jelentenek, a közönségnél pedig 
a jó ízlés terjesztésének állnak szolgálatában.

Mostani munkája, a melyet méltán nevezhet
nénk főmunkájá
nak, külső kiállí
tás tekintetében 
is igazi dísze és 
büszkesége lesz 
a magyar könyv
piacznak. A papir 
szolidsága,a nyo
matás tisztasága, 
a hasábok beosz
tásának arányos
sága, az előkelő 
ízléssel válogatott 
és elhelyezett szö
vegképek és a mel

lékletekül szol
gálóimon! tónusú 
heliogravure - ök, 
mind elsőrangú 
díszművé teszik 
a Száz év törté
netét. Szana Ta- 
mós-nsk ezért a 
könyvéért, úgyis 

mint irodalmi 
munkálatért, úgy
is mint a nyom- 
da-iparés sokszo
rosító- művészet 
kiváló termékéért 
elismeréssel és 
köszönettel tar
tozik a magyar 
közönség.

És most áll
junk meg ennél 
a szónál, hogy: 
tartozik.

Szana Tamás 
egy egész életet 

töltött a szépművészetek szolgálatában. Tizen
hatéves korában kezdi irodalmi működését és 
azt talán már negyven év óta szakadatlanul 
folytatja. Ha megmarad a jogi pályán, a melyet 
elvégzett, azóta főispán, képviselő, befolyásos 
politikus vagy magasrangú államtisztviselő le
hetne, nagy fizetéssel, nagy befolyással, de 
mindenesetre kitüntetéssel és biztos* jövede
lemmel.

Szana Tamás azonban nem lép ezen pályák 
egyikére sem, sőt még azt sem teszi, hogy 
tollát a jól jövedelmező politikánakjadja el.

Megmarad első szerelménél, szolgálja a 
művészetet, buzdítja a művészeket épp úgy

Romeo és Júlia. L ic ze n -M a y e r  S á n d o r tó l.
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most, mint akkor, mikor az emberek az írókat 
skriblereknek, a művészeket mázolóknak és 
naplopóknak nevezték.

És az eredmény? A művészet megerősödött, 
hatalmas tényezője lett közéletünknek, közfelfo
gásunknak, Sza/ia Tamás-i pedig, naiv ember
nek tartják, mert még mindig csak ír, ír, és 
nem szerez magának semmit.

Ide illenek Diderot szavai:
< A szépművészetek iránti érzék feltételezi a 

pénznek bizonyos megvetését, a házidolgok 
iránt bizonyos nemtörődést, az agynak bizo
nyos rendellenességét, egy bizonyos bolondsá
got, a mely manapság mindég kisebbedik. Oko
sak és felületesek leszünk, dicsérjük a jelent, 
mindent életünk apró mozzanataira és annak 
tartósságára vonatkoztatunk; a halhatatlanság 
érzése, az utókor becsülése, értelmetlen szavak, 
a melyek felett szánalmasan mosolygunk; él
vezni akarunk — utánunk jöjjön az özönvíz! 
Tudós értekezéseket tartanak, vizsgálnak, keve
set éreznek, sokat okoskodnak, mindent meg
mérnek lelkiismeretesen a logika, a methodika, 
sőt az igazság mértékével; és mit akartok Ti, 
hogy mi legyen a művészetekből, a melyek mind 
a túlzáson és a hazugságon alapulnak, az em
berek között, a kik minduntalan csak a való
ságokkal bajlódtak és elvből ellenségei vagytok 
a képzelődés phantomjainak, a melyek lehele- 
töktől eltűnnek?»

Az értelmes olvasó kitalálja, hogy Diderot 
szavaiból mi illik Szana Tamásra és mi — reánk.

Molnár Viktor.

A mathematíkáról.
I.

A  csimpánztól Newtonig hosszú út vezet. 
De ezt az utat csak rövidlátó szem vét
heti el, oly tisztán van megvilágítva. A 

lámpái: számok.
Mindjárt néhány tárgyi adat. Lcroy pontos 

megfigyeléssel megállapította, hogy a holló 
4-ig bizonyosan tud számolni. Romanes maga 
tanított meg egy csimpánzt az 5-ig való szá
molásra a londoni állatkertben. Müller szerint 
az ausztrál-néger csak 3-ig, a bushman 2-ig 
ismer számneveket, a chiquito pedig egyig 
sem. S a műveletlen népek eme számtudása 
aligha csekélyebb a műveltekéhez képest, mint 
viszont ezek átlagának ismerete a számtudo
mány mai állásával szemben. S a holló, a 
bushmann, a tót paraszt meg a tudós mathe- 
matikus közt e tekintetben nem elvi, csak 
fokozati különbség van .. .

Az emberiség e történelem folytán úgy járt, 
mint a ki a térben halad előre: elvesztette 
szem elől a régi nyomdokait. Új nemzedék 
nőtt fel Egyptomban, a mely semmit se kívánt 
tudni az ősi szabad hazáról. így lön egyete
mes, lassanként szinte ösztönszerű világnézetté 
az a valami, a mit e sok titkú név takar: meta- 
physika. A ki ez új hajlék küszöbén át akart 
lépni, annak el kellett hajítania, s szégyelnie

kellett a tapasztalás antik szabású saruit, s 
mint a «hegedősök csacska énekei», úgy men
tek veszendőbe a múlt ezerféle értékes kincsei 
ez új gazda keze alatt.

De már jelentkezett a «jogszerű fejedelem . . .  
ki vissza hívének ad ősi vagyont», neve: evo- 
luiio.

Alig van benne túlzás, ha azt mondjuk, 
hogy minden igazi föllendülése minden tudo
mánynak, s a tudományok minden ágának, az 
evolutio gondolatának az eredménye. Annak a 
gondolatnak, hogy a mi van, az változik; nem 
ilyen volt régebben, a minő ma, s nem ilyen 
lesz később. S ez a változás egyszerűbb ala
koktól bonyolultabbak felé vezet. Évmilliók 
peregtek le az Universum őrlő garatján, míg a 
csupasz protoblasztából sisakos Minerva lett.

. . . íme a fölfogás, a melynek világánál 
akarjuk megszemlélni a mathematika birodalmát.

II.
Ha — hasonlítás kedvéért — 24 órának 

veszszük azt az időt, a mi eltelt, mióta e föl
dön az első élő szervezet fejlődése megindult 
(írja dr. Entz Géza e lapok 2. számában), akkor 
az ú. n. «világtörténet» öt másodperczet tölt 
ki ebből.

Nos, tehát nekünk, ha valamely tudomány 
kifejlődését vizsgáljuk, 5 másodpercz áll ren
delkezésünké annak 24 órás folyamatából. 
S még az is hogyan! Gyér és pontatlan föl
jegyzések még gyérebben fönmaradt adataiban !

Pedig az igazi philosophiája valamely tudo
mánynak, s kiváltképen a mathematikának, ott 
fekszik a kezdet tájékán. A magvak azon az isme
retlen földön hullottak el, az első csirák ott 
indultak szárba, a jellegzetes, kertészek által 
el nem fajoztatott virágok ott tenyésztek, gyü
mölcsei ott értek.

Mikor a história kezdődik, a mathematika 
elvi fejlődése már úgyszólva befejezett alakban 
áll előttünk. Alapelvei teljesen készen vannak; 
ugyanazok, a melyek ma, s a melyek lesznek 
valószínűen az emberiség életének alkonyáig.

Ugyan egyszerű két alapelv. Rájuk nézve 
alig hajlandó elhinni az, ember, hogy a tudo
mány egész világát rejtik szürke magukban.

Mill szavait használva, így hangzanak ezek:
1. Ugyanazzal a dologgal egyenlő dolgok, egy
más között is egyenlők.» 2. Egyenlők egyen
lőkhöz adva, egyenlő összegeket adnak.»

Az emberiség eljutását e princípiumokra 
olyanformán kell képzelnünk, mint a hogy pél
dául kiérlelődött benne az a meggyőződés, 
hogy bármint mozogjon is az ember, az állat, 
vagy bármely tárgy is a földön, az elesés ve
szedelme nem fenyegeti mindaddig, míg a test 
súlypontjából bocsátott függélyes vonal belül 
esik az alátámasztási pontokon.

Bizonyára sok gyámolatlan mozdulat, téve
dés, bukdácsolás előzte meg ama kettőt is, 
mint emezt. A csecsemők, gyermekek s a vad 
népek számadásbeli ügyetlenségei, olykor kö
vetkezetesen föntartott hibái, vethetnek némi 
világot a kialakulás processusára.

A legkezdet volt az «egy» kiválasztása a
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«sokból».. Azt követte a másik egy, a harmadik 
egy megkülönböztetése, s aztán ezek össze- 
számlálása. Majd számlálás ugrásokban (össze
adás, szorzás), számlálás visszafelé (kivonás), 
végül egymáshoz való hasonlítás vagy szét- 
rendezés (osztás).

Az idéztük alapelvek pedig egészen, kereset
lenül, egészen észrevétlenül alakultak ki lassan
ként éppen azáltal, hogy soha egyetlen eset sem 
merült föl, a mely velük ellentétben állott volna.

Míg a ténybeli ismeretek így gyarapodtak, 
bizonyos eljárási (műveleti) szabályok is kép
ződtek ki. Majd az életviszonyok bonyolódása 
a számfogalom alakulását, bővülését követelte. 
Kivonási föladatok kerültek elő, a melyekben 
a kivonandó nagyobb volt a kisebbítendőnél: 
keletkezett a negatív (tagadólagos, nemleges) 
szám, a melylyel szemben a régit, megkülön
böztetésül el kellett nevezni positivnak (tevő
leges, igenleges). Osztási föladatoknál meg
történt, hogy az osztó nem volt meg maradék 
nélkül az osztandóban, s az élet mégis sür
gette a művelet végrehajtását, esetleg éppen az 
osztó nagyobb volt, mint az osztandó: meg
született a törtszám. S e bővítések, már a do
log természeténél fogva, mindig úgy történtek, 
hogy az új számok ugyanazon alapelveknek 
és műveleti szabályoknak hódoltak, mint a 
régebbiek.

Ezzel az ú. n. arithmetika vagy közönséges 
számtan köre be is zárult. Immár meg vannak 
állapítva a számjai: positiv egész és tört, ne
gativ egész és tört. Ismeretes, hogyan lehet 
őket összegezni, kivonni, szorozni és osztani. 
Sőt a műveletek közt már előfordulnak azok 
a nagyon specialis alakok is, a melyekre külön 
való elnevezést láttak szükségesnek, minők a 
hatványozás (egyenlő számok szorzása) és gyök
vonás (egyenlő szorzókra bontás).

A mint ilyenformán az arithmetika mintegy 
készen lett, új czél villant meg a mathematikus 
elme előtt: szélesebb körre kiterjesztése, egye
temesebbé tétele a megismert igazságoknak. 
2 —(— 3 =  5, oly igazság, a mely áll minden 
dologra a természetben külön-külön, de nin- 
csenek-e oly számtani igazságok is, a melyek 
az egész teremtett világra érvényesek egyszerre? 
Ez a gondolat, vagy törekvés inkább, ez adott 
létet az algebrának. Valóban 5 (a —b) =  5a—5b 
oly igazság, a mely előtt nincs korlát.

Már az egyptomi papyrusokon, aztán a 
hinduknál, araboknál s görögöknél a legrégibb 
időkre visszamenőleg találjuk nyomait a mai 
általános vagy betű-számtannak. Csak a nyelve 
tökéletlen még nagyon. De azért annyira már 
haladt, hogy meg tud oldani elég sok olyan 
föladatot, a minőre az egyszerű számtannak 
még gondolnia sem lehetett. Bonyolultan össze
függő mennyiségek közül meg tudja határozni 
az ismeretleneket az ismeretesek segélyével. 
A műveletek és törvényeik teljesen a régiek, 
de a számfogalom köre oly óriási mértékben 
tágul, hogy a régi arithmetika jóformán egy
szerű megyéjévé sülyed az új országnak.

Ebben az állapotban találja a történelem a 
mathematikát körülbelül 2 — 3000 évvel a ke
resztyén időszámítás előtt. Csakhogy az algebra

által hódított mezőkön még sok a bejáratlan 
terület, az utak a legtöbb irányban bizonyta
lanok s egyáltalán hiányzik még az a rend és 
szabatosság, a mely az arithmetika téréin már 
annyira otthonos.

III.
Ettől kezdve úgyszólva nyomról-nyomra kö

vethetjük a számtudományt, a mint új meg áj 
területeket hódít, ezeket s velük a régieket mind 
jobban-jobban fölméri, szabályozza, benépesíti, 
de egyúttal gazdagabbá s változatosabbá is 
teszi.

Az algebra számjai lényegben véve ugyan
azok, a melyek az arithmetikáéi; míg a tiszta 
számtan nem ismerte a törteket, épp úgy lehet
séges volt az általános számtan, mint most, 
csakhogy a, b stb. jelek csupán egész számok 
képviseletében szerepelhettek; a hogy a közön
séges számtan a törtekkel megbővült, kiterjedt 
ennek a jelentősége az algebrára is. Egészen 
az újkorig azonban (XV-XVI. század) meg
oldhatatlan volt az ilyen föladat, pl.: melyik 
az a szám, a melynek önmagával való szor
zata — 4?  (Egészen rokon helyzet a mathe- 
matikusokrá nézve, mint az volt, mikor a ne
gativ számok ismerete előtt kellett kivonni 
kettőből hármat.) Az volt a válasz reá: ilyen 
szám nincs. A még későbbi válasz pedig az 
lett, hogy igenis lehet szerkeszteni olyan szá
mot, a mely e föladatnak eleget tesz, s ez 
2 V -  í , vagy egyszerűbb jelölésben 2 / (i-vei 
szokás jelölni a i-et). És ez nagy haladást 
jelentett a régi algebrával szemben. Az eddigi 
terület megkétszereződött, s az a algebrája 
mellé teljes párhuzamossággal sorakozott az a i 
algebrája; a valós számoké mellé a képzeteseké. 
Hanem a terjedés kifelé nem állt meg még itt 
sem. Gauss (1777—1855) összekapcsolta a 
valós számot a képzetessel, így: a -|- b i. Hogy 
ez minő bővülést jelent, rövid megfontolás 
képet ad róla. Tehát:

1. a jelenthet bármely számot (positiv és 
negativ egészet és törtet), s így lehet végtelen 
sok különböző értéke. Azt mondhatjuk tehát: 
a valós számok algebrája végtelen sok elem
ből áll.

2. ai esetén az a mindazokat az értékeket 
veheti föl, a miket előbb említettünk: tehát a 
tisztán képzetes számok is végtelen sok elemet 
tartalmaznak.

3. Ha a és a i párhuzamosan szerepelnek, 
akkor, mint az eddigiekből kitűnik, kétszeresen 
végtelen sok lesz az elemek száma.

4. Végül, ha összekötjük a két számot egygyé, 
így: a ai, vagy annak a jeléül, hogy a 
két a nem tartozik éppen egyenlő lenni: a -j- b i, 
az ezáltal nyert algebra elemeinek a száma 
végtelenszer végtelen sok lesz (oo -). Az a t. i. vég
telen sok értéket vehet föl, míg a b megmarad 
í-nél, aztán ismét végtelent, míg b értéke 
2 marad, s í. t. s mivel a b lehetséges értékei
nek a száma nem kevesebb, mint az a-é, fön- 
tebbi állításunk nyilvánvaló. Sőt az is mindjárt 
észrevehető, hogy az 1., 2. esetek (a 3. ezek
nek csak összefoglalása), mint részleteredmé-
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nyék foglaltatnak ebben ; mert hiszen a =  o, 
vagy b =  o teljesen jogosult értékek s ezek 
elseje a képzetes számok jelenlétét, utóbbija 
a valós számokét biztosítja.

íme tehát valósággal káprázatosán kibővült 
az algebra, s — nevezetes ! — a nélkül, hogy 
az alapelvek vagy a műveleti szabályok egy
általán változtak volna; az új hódítmányok 
teljesen annectáltattak a régi jogállamhoz.

. . .  A mi a fölmérést illeti, arra is érdekes 
megjegyzéseket tehetünk.

Kettős úton halad az emberi élet,
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet«,

mondja a költő.
Soha henyébb megkülönböztetést ennél! 

Mintha bizony az elmélet meg a gyakorlat közt 
volna valami határfal, s az elmélet nem a gya
korlat rendezett áttekintése volna, a gyakorlat 
pedjg nem a realizált elmélet-!

Épp így szokás megkülönböztetni tiszta és 
alkalmazott mennyiségtant. Az alkalmazott 
mennyiségtan használatos a mértanban, a phy- 
sikában, a vegytanban, a logikában, a lélek
tanban stb. stb. De hisz ez ugyanaz, mintha 
azt mondanók, hogy a mozgás törvényeit al
kalmazzuk járásunkban - kelésünkben. Termé
szetes, hogy ott alkalmazzuk, mert hisz onnan 
vettük is, s veszszük is őket.

S a mathematika mintegy burkolata a tárgyi 
világnak. Talán az építőmesterek állványához 
lehetne a legszerencsésebben hasonlítanunk: 
a végből építi az emberi elme, hogy a való 
természethez vele, általa jobban hozzáférjen. 
Fejlődésében az az igazi törekvés, hogy men
nél tágabb láthatára legyen s e határon belül 
mennél közelebbről tudja szemügyre venni a 
dolgokat. Ez utóbbi tényről akarunk most leg
alább egy halványan vázolt példával némi képet 
adni.

A geometria ősidők óta együtt halad már 
a mathematikával. A mértani alakokban nyil
vánuló törvényszerűségeket leghamarabb tudta 
észrevenni, s a számtannal megközelíteni az 
emberi értelem.

A számtudomány, mint már említettük, két
ségtelenül az egy fogalmából indult ki eredeti
leg. De ha az ősember ezt a maga egy-esét 
mérésre akarta fölhasználni, hamar megszégye
nítette a tudását egy másfél singes kötéldarab.

A mértani vonalakban meg éppen bármely 
pont képezhette határát a mérésnek, s így szü
letett meg az egynél kisebb mértékeknek, a 
törteknek, egész határtalan sorozata. Ily kis 
számokkal aztán a mértan (vagy mathematika) 
egész területét föl lehet mérni, úgy hogy pl. 
egy milliomoddal mérve, már csupán az egy 
milliomodnál is kisebb részek maradnak föl- 
méretlenek s í. t. Ez már szinte ideális töké
letességű mérésnek látszik, kivált ha meggon
doljuk, hogy éppúgy mérhetünk egy billióddal 
vagy trillióddal is. Iskolázatlan elme szinte meg
döbben ekkora pontosság hallatára s azt hiszi, 
ezen túl már csak a lehetetlenség következik. 
Methematikus, ellenkezőleg, abban a vélemény
ben van, hogy ez a mérés szikrával sem ér 
többet, mintha fél métereket hanyagolnánk el:

éppúgy nem simul t. i. a valósághoz, mint emez. 
S e tekintetben Zeno-\al tart, a ki szerint, ha 
kilépünk az ajtón, csak úgy kívül vagyunk a 
házon, mintha öt mfdre mentünk volna tőle. 
Az elv a hibás, mert a nagy és kicsiny közt 
nincs absolut különbség s ha egyszer van el
hanyagolás, tökéletesen egyre megy, hogy azt, 
a mi fölötte viszonylagos nyilvántartónk 
nak «nagy» avagy «kicsiny» rovatába köny
veljük-e el.

— Ne legyen többé semmi pontatlanság — 
mondák Leibniz és Newton — s úgy lön. Meg
született az infinitesimalis számítás, a melynek 
mértékegysége a végtelen kicsiny, a minden 
képzelhetőnél kisebb differentiale. (Ha a szám 
maga x, akkor a differentiale d x ; ez a szoká
sos jelölés). Ennek a mennyiségnek a meg
határozásához tartozik, hogy sohasem nulla, 
de a nullához közelebb van, mint bármely el
képzelhető szám.

Ezzel a pontos mértékkel mesésen sokat 
nyert a mathematika: hibás eredmények helyes- 
bültek, rég fölvetett függő kérdések megoldá
sához jutottak, s merőben új jellegű problémák 
léptek színre s gazdaggá, változatossá tettek 
oly tájékokat, a melyek hajdan egész kopárak, 
kihaltak voltak. Hogy ez új helyzetről, a múlt
tal szemben, képet adjunk: könyvet kellene 
írnunk. S e könyvben előfordulna úgyszólván 
az összes tudományok czíme, a miket ma 
ismer vagy tart valamire az emberiség. Mind
ezek t. i. vagy egyik vagy másik részükben, 
közvetve vagy közvetlenül, egyenesen emez új 
mathematikai gondolatnak köszönhetik fejlő
désüket . . .

S a műveleti törvények vájjon minden ráz
kódás nélkül állták ki e gyökeres változásokat?

Alapjokban, lényegükben, igen; de olyan
formán hangzik ez, mintha azt mondanók, hogy 
egy ország kormányzása úgy történik, mint 
valamely parányi falucskáé. Az eszközök gyara
podása természet szerint bonyolítja a kezelést. 
S mint a hogy óriási állványok mellé segéd
állásokat építenek, a mathematikában is egész 
külön tudományág fejlődött ki, mely magoknak 
a számoknak, meg a velők való műveleteknek 
is belső törvényeivel foglalkozik. Azt lehetne 
mondani, számtan ez a számtanban; a neve 
számelmélet.

IV.
A mathematika a legtöbb ember képzelete 

előtt valami hozzáférhetetlen sziklákra épült 
várhoz hasonlít, a melynek főjellemzői, hogy 
időnek, változásnak fölötte áll, örökké száraz, 
ijjesztően komor, s végtelenül egyhangú.

Nem tudom, ez a kép marad-e lelkűkben 
e nagyon vázlatos, rövidke ismertetés elolva
sása után is. Ha igen: mea culpa. Valamint- 
hogy eddigi hamis képzetük is azzal függ össze, 
hogy a kik tanítani akarták őket, maguk sem 
értettek a dologhoz.

A mathematika, lényegben véve, épp olyan ter
mészetű, mint minden más tudomány. Knut 
hires kijelentésének, hogy minden tudományban 
annyi a valódi tudomány, a mennyi mathesis 
van benne, — nincsen mai nap már semmi igaz
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értelme. A mai szem éppen annyi igazságot lát 
pl. abban, hogy a makkból tölgy fejlődik, a 
virág elhervad, mint abban, hogy kétszerkettő 
négy. Sőt épen a természet tolmácsolásában 
nagyon is lehangolóan érezzük a mennyiség- 
tan gyámoltalanságát, szűkkörűségét. Hogy egy 
characteristikus fogyatkozását említsek meg: 
csakis mennyiségi viszonyokat tud kifejezni, 
holott még eddig éppen nem tekinthető be- 
bizonyítottnak (valószínűnek is alig), hogy a 
minőségre vonatkozó kérdések mindannyian, 
avagy csak nagyobb részben is vissza volná
nak vezethetők a mennyiségre.

A mathematika éppúgy küzd a való viszo
nyok helyes megértéséért s visszaadásáért — a 
mi bizonnyal őseredeti rendeltetése — mint 
bármely más tudomány. Ezen küzdelmében 
éppúgy változik, alakul, fejlődik, tehát él, mint 
pl. a physika vagy a lélektan.

Közmondásos szárazsága bizonynyal össze
függésben van azzal, hogy érőt-érő gyakorlott
ságra csak nagy fáradtság árán lehet szert tenni 
benne s a legtöbb ember, a mathematikára gon
dolván, e fáradtságra emlékezik. S annyival 
valószínűbb, hogy így van, mert először odáig, 
hogy általános áttekintésük legyen e tudomány 
fölött, nagyon kevesen viszik, s másodszor a 
középfokú iskolák idevágó tanulmányaiból jó
formán mesterségesen ki van küszöbölve min
den — nyilván a metaphysikus felfogás hatása 
alatt — a mi e tudományban az életet teszi, 
így főként az emberi lélek küzdelmének rajza 
az igazság megismeréséért.

Még egy utolsó pillantást.
A mathematika nagy és termékeny biroda

lom. Termékei a tudományok cserekereskedé
sében kivételes tekintélynek örvendenek. Tekin
télyüket feltétlenül szolid, szilárdan logikus szer
kezetüknek köszönik.

A világról szerzett ismereteinknek a legel- 
vontabb fajához tartoznak. Ez a körülmény az 
oka, hogy különös könnyűséggel lehet alkal
mazni, segítségül venni őket egymástól igen 
különböző viszonyok közt. De egyúttal ez az 
oka annak is, hogy sok félreértésre vezetnek; 
az alkalmazó t. i. ilyenkor gyakran abba a csaló
dásba esik, hogy a fölhasznált tétel eredete 
közömbös dolog, a melylyel fölösleges törődnie, 
s az egyenlet pl. egyszerű emelő-gép és vele 
azt az akadályt emelhetem félre az útból, a 
melyiknek éppen neki vetem. Ez pedig nem való. 
Az egyenlet szorosan inductive építendő föl 
mindig s hatásának határai sohasem nyúlnak 
messzebb, mint a meddig az alapvető inductio 
terjedt.

Az egész tudomány mai nap már annyira 
kibővült, részletekkel annyira elterhelődött, hogy 
nincs agyvelő, a mely minden tirádának a he
lyét ismerhesse rajta. Sőt talán azt is lehetne 
mondani, hogy épp az újabb és legújabb idők 
kiváltképen szakszerű iránya miatt (egy mathe- 
matikus többnyire egyetlen specialis kérdést 
bonczol egész életén át), valóságos^ embarras 
des richesses fejlődött ki benne. Épp ezért 
valószínűnek tartjuk, hogy a mathematika, mai 
állásában előkészületben van ahhoz, hogy egy 
szerencsés genius majd egészen új és egye

temes értékű módszerekre bukkanjon s oly 
vezérlő gondolatokat adjon közre, a melyek 
világos egységet állapítanak meg a most na
gyon is szertecsapongó irányzatok közt. S akkor 
áttetsző egyszerűségekké degradálódik majd a 
legtöbb, mai nap nehezen követhető részlet, 
mint történt az annak idején a régi sok fából 
faragott, sok akadályon tehetetlenül bukdácsoló 
algebrával a complex számok színreléptekor.

. . . Nem különös-e, hogy midőn ezt a 
köztudalom előtt oly merev s éppen érzéseink
től oly távoleső tudományt vizsgáljuk, végső 
accordul az önleikével vívódó Ádám szavait 
halljuk megcsendülni itt is :

«Vezess, vezess új czélra, Lucziíer!>

Bizony a mathematika is csak az ember 
tudománya; rajta a bélyeg.

Dr. Pallcigi Gyula.

Egynéhány ritka elem hasznavehe- 
töségéröl.

A  természet testei kifürkészhetetlenek. A ku
tató ész bármennyire is igyekszik hozzá
juk férkőzni, nem bír velük. Vannak tes

tek, a melyekről azt hittük, hogy már mindent 
tudunk róluk, hogy már ki van bennök für
készve minden felkutatható anyag, s mi sül 
ki ? Hogy nem ismerjük őket, hogy még sok 
azokban a testekben a szemünk előtt, a vizs
gálati módszereink előtt elrejtett anyag, hogy 
a kutató éles látása és vas türelme még elég 
kifürkészni valót lel bennök. Nem kell ritka, 
nehezen hozzáférhető testekre hivatkoznunk. 
A legközönségesebb testtel bizonyíthatunk: a 
levegővel. Egy évszázadig tartó kutatásban töké
letesen megnyugodva, biztosra vettük, hogy 
alaposan és pontosan ismerjük összetételét. 
S Iám egynéhány évvel ezelőtt megszaporodott 
a levegőről való tudásunk az argonnal, nem
sokára rá a héliummal, utána meg azt kapjuk 
hírül, hogy a levegő összetételében még más 
ismeretlen elemek is kérnek maguknak részt: 
a krypton, a neon, a metargon és a xenon.

Ha azonban a természet testei egész való
ságukban kifürkészhetetlenek, az ember kutató 
szelleme az anyagoknak mind minimálisabb és 
minimálisabb mennyiségeit kutatja, deríti fel 
bennök.

Az anyagok minimális mennyiségeinek, rend
kívül csekélyke kis nyomainak felkutatásában 
már igen sokra vittük, mindazonáltal még min
dig nagyon, de nagyon sok a felkutatni való. 
Hogy is ne, a mikor az elemző módszerek 
közül a legtöbb, minden nagy haladás daczára 
sem dolgozik tized százaléknál nagyobb pon
tossággal. Vagyis teljes biztossággal csakis az 
olyan anyagnak jelenlétét mutathatja ki, csak 
annak a mennyiségét határozhatja meg, a mely
ből valamely testben legalább is egy tizedrész 
százalék foglaltatik. A mint valamely testben 
egy anyagnak tömege az egész test tömegé
nek egy ezredrészénél kevesebb, akkor már
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mint észlelési hiba számoltatik el, hacsak valami 
feltűnő jelenséggel, nagyon szembeötlő reac- 
tióval el nem árulja becses jelenlétét.

Minden anyaghoz az ember tehát hozzá nem 
férkőzhetik, bizonyos azonban, hogy ismere
teink a természet anyagairól a kutató módsze
rek tökéletesedésével mind tökéletesebben és 
tökéletesebben tisztázódnak. De az ember az 
egyszerű tisztázódással nem éri be. Az anyag
ról való tudományos ismeret ma, a technika 
uralkodása korában, nem elégít ki. A tudomá
nyos ismeretet nyomban követi a haszna- 
vehetőség kérdése.

hogyan lehet parányi kis mennyiségben fel
kutatott anyagoknak hasznavehetőségéről a szó?

kérdezi az olvasó. Ezen a kérdésen már 
rég túl vagyunk. -

Azelőtt persze abból a körülményből, hogy 
valamely anyag, valamely ritka elem sokáig ma
radt ismeretlen, sokáig maradt elrejtve szemünk 
előtt, egyszerűen azt következtették, hogy csu
pán parányi mennyiségben van meg a termé
szetben, technikai használhatóságáról szó sem 
lehet. Beérték azzal, hogy registrálták a fel
fedezett anyag tulajdonságait, hogy belajstro
mozták a már ismeretes elemek közé és leg
feljebb csak akkor esett megint szó róla, ha 
véletlenségből rábukkantak olyan testekben, a 
melyekben nem keresték, a melyekben nem is 
sejtették.

Az utóbbi évek kutatásai arról győztek meg, 
hogy csak nagyon kevés az olyan anyag, az 
olyan elem, a melyből ne lehetne nagyobb 
mennyiséget felkutatni, nagyobb mennyiséget 
kapni, ha a felkutatással járó fáradság, az elő
állítással járó költség kifizeti magát. A legtöbb 
ritkának mondott elem nem olyan értelemben 
ritka, mintha csak nagyon kevés helyen, csak 
nagyon kevés testben volna tneg, hanem mert 
csak nagyon kis mennyiségben szegődött más 
anyagokhoz, keveredett vagy vegyült más ele
mekkel. Rúgjon bár ezen ritka anyagoknak a 
tömege a Föld tömegének milliomod vagy 
akár tizmilliomod részére, a természet háztartá
sában igen fontos szerepet játszhatik, az em
bernek igen nagy hasznára válhatik, csak módját 
kell ejteni annak, miképen kapjuk ki azokból 
a testekből, a melyeknek alkotó részei, vagy a 
melyekhez hozzá vannak keveredve.

Nem kell nagyon messziről vennünk a példát, 
nem kell kevéssé ismert elemekre utalnunk. 
Az aranyra hivatkozunk, arra az aranyra, a 
mely, miként ismeretes, a tengervízben foglal
tatik. Egy köbméter tengervízben az arany
tartalom egy milligrammnál is kevesebb, és 
mégis az összes óczeánok víztömegében annyi 
az arany, hogy ha sikerülne egész tömegét a 
tengervízből megkapnunk és ha azt azután az 
emberek között szétosztanék, minden emberfia 
milliomossá lehetne.

Nemcsak az aranynyal vagyunk így, sok 
más, majdnem mindegyik ritka elemmel is, a 
különbség csupán az, hogy jelenlélük kimuta
tása nem mindig olyan könnyű, mint az aranyé. 
Elvégre azonban jelenlétüket majd itt, majd 
amott mégis csak felkutatják és ha fel vannak 
kutatva, hasznavehetőségük kérdése nyomul

előtérbe. A roppant fejlett technika, az egyre 
jobban és jobban terjeszkedő, több és több 
anyagra szoruló ipar ma már nagyon sok olyan 
anyagot értékesít, a melyekről régente azt hit
ték, hogy hasznavehetetlenek.

Megint nem kell nagyon messzire mennünk, 
hogy jó példára találjunk. Választhatnók a 
thorium, a lantán, a cerium, az yttrium példáit, 
melyek még nem régen egészen hasznavehe
tetlen ritka elemekként szerepeltek, egy idő óta 
pedig az Auer-fény izzótesteiben óriási sze
rephez jutottak, Nernst lámpájában pedig ugyan
csak nagy szerepre számíthatnak. Annyira isme
retes azonban azoknak érvényesülése, hogy 
inkább más, kevésbbé ismeretes példán kíván
juk állításunkat beigazolni. A platinán, illetőleg 
a platinafémeken, mind megannyi ritka elemen.

Hogy maga a platina ma mily fontos szere
pet játszik az iparban, arra elég utalnunk, azt 
fejtegetéssel erősítgetnünk felesleges. Pedig még 
másfélszáz évvel ezelőtt, a mikor Délameriká- 
ban, Kolumbiában a Choco vidéki aranybányák
ban, reáakadtak, mint az aranynak alkalmatlan 
társát megvetették és jó sokáig azon panasz
kodtak, mennyi sok bajjal tudnak ettől a min
dennek ellentálló anyagtól megszabadulni. Nem 
tudtak vele mit csinálni. Elérkezett azonban a 
platinának is az ideje, nagyon sokfélére tudták 
ezt a kiváló nemes fémet alkalmazni. De hát 
honnan kapjanak belőle eleget? A kolumbiai 
bányák gyorsan kimerültek. Az aggodalom köze
pette akadtak reá az Uraiban, Nisnij Tagilszk 
vidékén, a hol egy olivin kőzetnek törmeléké
ljen és patakok, folyók homokjában van meg. 
A homokban a platina-tartalom átlagosan csak 
O'64ü/0> de bányászata rnég akkor is kifizetné 
magát, ha száz kilogramm homokban csakis 
í gr. platina volna, tehát o-ooi%- A mikor egy
néhány évvel ezelőtt az elektromos izzólámpák 
terjedésével a platina-fogyasztás roppantul emel
kedett, újból nagy volt az aggodalom, hogy 
majd az uráli bányákból nem kerül elég. A ter
melés egy ideig meg is csappant, 1500 kg.-ról 
leszállt 1300 kg.-ra, utána egy-két évig még 
kevesebbre. Természetesen a platinának jelen
tékeny drágulása volt az eredmény. De nem 
tartott sokáig. A fokozódott szükséglet, a nagy 
ár meghozta az új platina-telepek felfedezését. 
Nemcsak hogy Brazíliában, Mexikóban, Kali
forniában, Karolinában, Borneo és Szumatra 
szigeteken és Ausztráliában akadtak platina- 
érczekre, hanem reá jöttek arra is, hogy az ösz- 
szes szibériai folyók homokjában van platina, 
bányászásra érdemes mennyiségben. A platina, 
termelésének mennyisége Oroszországban fel
szökött 4000 kg.-ra, utóbb vagy 5000 kg.-ra, 
más vidékekről pedig közel 1000 kg. kerül a 
piaczra.

Hol van még ama hegyeknek platinában 
való gazdagsága, a melyeknek kőzeteiből a 
vizek kimossák homokjuk platina tartalmát? 
Ha még ez ideig nem is akadtak egészen bizto
san a platina anyakőzetére, helyesebben mondva, 
ha még anyakőzeteinek tartott kőzetekben nem 
is akadtak elegendő mennyiségű platinára, igazi 
anyakőzeteinek feltalálása el nem maradhat. 
Hiszen valahonnan csak hozzák azok a vizek
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a platinát, illetőleg a platinaérczeket. Megértük 
az aranyon, hogy bányászata megváltozott, hogy 
más irányt vett. Az igaz, hogy mindössze egy
néhány éve, a platina bányászatának más útra 
terelése is várathat még magára. Még 30 évvel 
ezelőtt, a világ összes aranytermelésének csu
pán egy-két százaléka került eredeti termőhely
ről, helytálló kőzetből, ma alig 25%-át bányász
szák homokból, kavics közül, tehát mosókon, 
a többit mind eredeti termőhelyről hozzák. 
A hegyi arany jelentékenyen túlszárnyalta a 
mosó aranyat. Hogy ez oly sokára lett így, 
hogy annyi idő telt belé, míg az aranybányá
szatot biztosabb alapra helyezték, jövőjét helyen
ként messzebbre kiterjesztették, annak többféle 
okát adhatni. Legelőször is az aranyhomokhoz, 
az aranymosóhoz, rendesen könnyebben hozzá
férhetni, az aranyat belőle könnyű és olcsó 
eszközökkel lehet megkapni. Persze, hogy az 
ember mindig szívesebben fogja meg a dolog 
könnyebb végét, ha nem is annyira sikeres. 
A bányászat az eredeti termőhelyen, a kemény 
sziklában, koczkázattal jár, a berendezések, a fel
szerelések sokba kerülnek, nagy tőkebefektetés 
szükséges, de meg az arany kivonása is gyak
ran bonyolódott technikai műveletekkel, eljárá
sokkal kapcsolatos. Csakis akkor fogtak nagyobb 
mértékben a hegyi arany fölkereséséhez és ki
aknázásához, a mikor világszerte, különösen 
pedig Észak-Amerikában a mosó arany nagyon 
megrogyott, a régi telepek kimerültek és a ha
szon tetemesen megapadt. A legtöbb vidéken 
a mosók közelében levő hegységekben rá is 
bukkantak a hegyi aranyra. Egyéb sem kellett, 
mint követni ama vizek medrét, melyekben az 
arany a hegyekből le a mosókba vette útját. 
Akadtak ugyan vidékek, a hol hiába volt min
den fáradtság, az arany eredeti termőhelyét nem 
találták meg. Nyoma veszett ott a hegyekben 
minden aranynak, a víz vagy egészen elmosta 
onnan vagy pedig a mosók helyzete azokon a 
területeken olyan, hogy keletkezésére nézve 
voltak és vannak rossz nyomon. Hogyan jár
nak majd a platinával, a platinaérczekkel, ez 
még a jövő kérdése. Nem lehetetlen, hogy a 
platina anyakőzeteiben olyan szűkén, olyan sze
gényesen, ritkásan van elhintve, hogy csakis a 
hegyekben keringő vizek erodáló ereje hozhatja 
ki belőlük, de hát épp ez a kérdés vár eldön
tésre. Alighanem siettetni fogja a hegyi platina 
kérdésének eldöntését az az újabban felmerült 
szándék, a melyről a napilapok is nem rég 
hoztak hírt, hogy a platina termelését monopo
lizálni akarják.

Mellesleg érintettük mindezt, a felvetett szem
pontból bennünket csupán az érdekel, hogy a 
platina, ez a ritka elem, sokkal gyakoribb, mint 
ezt az előbb hitték, sőt alighanem még gya
koribb, mint azt mi hiszszük. Újabban eziist- 
és ólomérczekhez is találtak platinát hozzá
keveredve.

A platina csak nagy ritkán terem tisztán. 
Majdnem mindig egyéb fémekkel van keverve, 
ötvözve, nevezetesen : irídiummal, palladiummal, 
rhodiummal, ozmiummal és rutheniummal, rövi
den az ú. n. platinafémekkel. A nyers platinában 
vagy más néven a platinaérczben a platina-tarta

lom 50 —8670, az iridium 1—8"/0, az ozmium- 
iridium 1—8%, a rhodium 0-4—3%, a palla
dium 025 —1‘3%, a ruthenium o-i — 2%, a 
többi százalék egyéb fémekre (arany, vas, réz, 
ólom) és még tisztátalanságokra jut.

Maga a platina a földön aránylag igen gyé
ren van elhintve, aránylag kis mennyiség van 
belőle. Még kisebb a mennyisége az őt kisérő 
fémeknek, melyek tehát ugyancsak ritka elemek 
a szó legszorosabb értelmében. A XIX. század 
legelején, 1803-ban és 1804-ben ismerték meg 
a palládiumot, a rhodiumot, az irídiumot és az 
ozmiumot, 1845-ben pedig a rutheniumot, de 
a legújabb időkig senki sem gondolt gyakor
lati értékesítésükkel. Beérték azzal, hogy mint 
érdekes, ritka elemek szerepeltek. A mint azon
ban a platinafogyasztás nagyon megnövekedett 
és mind tisztábban s tisztábban tudták a pla
tinát féméitől megszabadítani, ezeknek a ritka 
elemeknek egyre jelentékenyebb mennyisége 
halmozódott fel a gyárakban. Mi természete
sebb, hogy felhalmozódásukkal gyakorlati érté
kesítésük lépett előtérbe. — Hogy ritkaságuk 
mellett is, milyen mennyiségben halmozódhat
nak fel egyes platinagyárakban, arra kitűnő 
példát szolgáltatott egynéhány évvel ezelőtt egy 
londoni gyár, azzal, hogy a legritkább platina
fémből, a rhodiumból, egy mázsánál súlyosabb 
tömzsöt mutatott be egy kiállításon.

A mai technika hogy is ne talált volna mó
dot használhatóságukra. Mind a mellett azon
ban továbbra is megmaradtak érdekes ritka 
elemeknek. A technikai értékesítés nem zárja 
ki sem érdekes, sem pedig ritka voltukat.

Az irídiumból kerül legtöbb, de meg az irí
diumban megvannak a platinának legbecsesebb 
sajátságai fokozódott mértékben, természetes, 
hogy a technikusok figyelme legelőször ezen 
ritka fém felé fordult. Az első próba a platina 
keménysége és ellenállóképessége fokozásának 
szólt. Irídiummal ötvözték azt a platinát, a 
melyből normálmértékeket készítettek és fokoz
ták e mértékek megbízhatóságát. Egy ideig a 
chemiai czélra való platina-edényeket és szer
számokat is iridiumtartalmú platinából verték. 
Ma már ezt kezdik abbahagyni és az irídiumot 
a platinától függetlenül értékesítik, leginkább 
különféle ötvözetekre.

Igen nevezetes alkalmazást talált az ozmium. 
Mind magában, mind irídiummal ötvözve.

Azozmiumnak, a legnagyobb fajsúlyú (22-48) 
elemnek, megvan az a nemes fémhez nem méltó 
tulajdonsága, hogy a levegőn melegítve, elég. 
Igen mérges test, az ozmiumsav (helyesebben 
ozmium-tetroxyd) keletkezik, melyet a hisztoló- 
gusok (a növényi és állati szövetekkel foglal
kozó tudósok), foglaltak le maguknak. Vele, 
mint igen érzékeny reagenssel állapítják meg 
a növényi és az állati szövetekben az igen fino
man eloszlott olaj, illetőleg zsírcseppeket, de 
általában a szövettani készítmények megfesté
sére is felhasználják. A mellett, hogy az ozmium 
könnyen ég, az összes fémek között a leg
nehezebben olvad. A durranó gáz lángjában 
(1770° C), a melyben a platina megolvad, az 
ozmium meg sem mozdul, csakis 2500 foknak
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enged. Auer elektromos izzólámpájának izzó
szálát ozmiumból készíti.

Mindezeknél érdekesebb az ozmium alkal
mazása irídiummal vegyest, tehát mint ozmium- 
iridium. Meg kell jegyeznünk, hogy az ozmium- 
iridium megvan a platinaérczben is. Mivelhogy 
ez az ötvözet igen makacsul viselkedik mind
azokkal a szerekkel szemben, a melyekkel a 
platinát megtisztítják kisérő féméitől, a platina- 
ércz kikészítésekor gyakran sok bajt, sok nehéz
séget okozott. Egyes platinaérczeket, melyekben 
sok volt az ozmium-iridium, azelőtt fel sem 
dolgoztak, nem fizette ki magát a fáradtság és 
a költség, a mely az ozmium-iridium kiválasz
tásával járt. A legtöbb platinaérczből persze az 
ozmium-iridiumot kiválasztották, de egyszerűen 
félretették, hasznát sem vehették. Másképen 
vannak vele egy idő óta, a mióta hasznave- 
hetőségére reájöttek. Értékesítése azon neve
zetes kettős tulajdonsága alapján történt, hogy 
minden chemiai behatásnak ellenáll és hogy 
majdnem gyémántkeménységű, a mellett pedig 
olyan szívós,hogy ozmium-iridiumszemre bátran 
reátithetünk jó nagy kalapácscsal, a repedésnek 
még nyoma sem mutatkozik rajta. Egy amerikai 
ember agyában fogamzott meg az a gondolat, 
hátha az ozmium-iridium egy kis szemecskéjét 
lehetne alkalmazni az aranytollak hegyére.

Aczéltollainkkal sok a baj. Egyszer a ténta 
rágja ki őket, máskor meg hegyök dörzsölődik 
le, megkopik, legtöbbször pedig meg is ron- 
csolódik és meg is kopik. A ténta chemiai ha
tását elkerülendő, régen megpróbálkoztak az 
aranytollakkal. De hát az arany puhább az aczél- 
nál, s így a mechanikai oldala a bajnak megma
radt, az aranytoll sem tartott sokáig. Eleinte 
azon módon segítettek a bajon, hogy aprócska 
kis gyémántszilánkot illesztettek a toll hegyére. 
Igen ám, csakhogy a gyémántszilánkocska bele- 
illesztésével, beléfoglalásával a toll hegyébe a 
hegyet durvították. A finom vékony írás az 
ilyen gyémántos aranyfóliái lehetetlenné vált, 
no meg, a mi még nagyobb baj volt, a gyé- 
mántocska a foglalatból könnyen kipotyogott.

Minden bajt elhárítottak az ozmium-iridium- 
mal. Egy kis szemecskéjét reáolvasztották az 
aranytoll hegyére, gyémántporral azután meg
csiszolták és az aranytoll elpusztíthatatlanná 
vált, a ténta nem marja, a papiros nem kop
tatja. A melyik ozmium-iridiumos aranytoll el
pusztul, azt vigyázatlanság, rossz bánásmód 
teszi tönkre, netn pedig a folytonos használat.

A míg egyszerűen aranytollak hegyére alkal
mazták az ozmium-iridiumot, a szükséges nagy
ságú szemecskék kiteltek azokból a hulladék 
szemecskékből, a melyek a platinának kiválasz
tásakor a platinérczből maradtak hátra. De fel
találták a síilograph-tollakat, azokat a bizonyára 
mindenkitől ismert tollakat, a melyekből a ténta 
írásközben magától folyik a papirosra. A ténta 
a tolinak igen finoman átlyukasztott hegyéből 
folyik. A toll hegyében egy kis pálczika mozog, 
ez szabályozza a ténta kifolyását. A toll kaucsuk- 
ból és aranyból készül, a ténta a tolinak nem 
árthat meg, a kopást pedig megint csak ozmiuni- 
iridiummal kerülik el. Igen ám, csakhogy 
ozmium-iridiumszemecskékkel nem boldogul

hatnak. Egy kis ozmium-iridiumkúpocskára van 
szükség minden stilographra, a kupocskát pedig 
még át is kell fúrni. Az átfúrás nem okoz ne
hézséget, elvégzi a gyémánt, illetőleg a pora. 
Az ozmium és az iridium összeolvasztása vált 
szükségessé. A feladat nem volt könnyű. Mind 
a két ritka fém nagyon nehezen olvad, az 
összeolvasztás csak nagy költséggel lett volna 
keresztülvihető. A szükség többnyire meghozza 
a segedelmet. Ela a két fém egymással olyan 
nehezen olvasztható össze, talán segíthet egy 
harmadik anyagnak a közbenjárása. így is tör
tént. Azt észlelték, azaz hogy egy amerikai 
chemikus észlelte, hogy az ozmium és az iri
dium phosphorral elég könnyen összeolvasztható 
és tetszés szerint formákba önthető. Elkészítik 
ezen módon a toliakhoz szükséges kupocská- 
kat. A phosphortól megszabadítandó, a kupocs- 
kákat mészporban izzítják és az ozmium-iridium- 
phosphorötvözet ozmium-iridiumötvözetté lesz.

A mint az ozmium-iridiumkupocska kérdése 
megoldódott, az önműködő tollak (töltőtollak) 
gyártása Amerikában nagyban megindult és 
igen sok ozmium-iridiumot fogyaszt.

A többi három platinafém közül a palládium
nak és a rhodiumnak is felismerték haszna- 
vehetőségét. Csupán csak a ruthéniumnak 
nem tudják még hasznát venni. De ha ma még 
nem tudják semmiféle gyakorlati czélra felhasz
nálni, lehet, hogy a holnap már nemcsak meg
hozza a ruthéniumnak technikai értékesítését, 
hanem vele talán egy új iparágat teremtenek 
meg, vagy pedig egy már létezőt lendítenek fel.

Az ezüsthöz hasonló színű és fényű palla
dium nem egymagában, hanem sóiban talált 
mint igen fontos reagens gyakorlati alkalma
zást. Sóit különösen a palladochloridot, külön
féle gázok felismerésére használják, legfőképen 
pedig az igen mérges szénoxyd-gáz (széngőz) 
kipuhatolására. Palladiochlorid-oldatban áztatott 
papirosszelet hirtelen megfeketedik, ha szén- 
oxidnak legcsekélyebb nyomaival érintkezik. 
Szénoxidot tartalmazó gázömlések megállapítá
sára alkalmazzák gyárakban és egyebütt, s már 
sok szerencsétlenségnek vették vele elejét. Úgy 
tudjuk, hogy magyar tudós, Fodor József 
tanár, ajánlotta legelőször a palladochloridot 
a széndioxyd kémszeréül.

A mikor egynéhány évvel ezelőtt egy lon
doni gyár azt az egy mázsánál súlyosabb rho- 
dium-tömzsöt állította ki, a melyet fentebb szóba 
hoztunk, persze óriási feltűnést, bámulatot kel
tett vele szakkörökben. Egy mázsányi rhodium! 
a mikor e ritka elem egy grammjának legkeve
sebb 15—20 korona az ára. Nagy értékű volt 
ez a tömzs, de mi haszna, az érték akkorában 
csak látszólagos volt, senki sem tudta hasznát 
venni. Azóta azonban az egy mázsányi rho
dium már rég elkelhetett, mert rájöttek techni
kai használhatóságára. Elektromos hőmérők 
készítésére rhodiumot alkalmaznak. Az ilyen 
elektromos hőmérőkkel elég pontosan mérhetni 
1500 foknál magasabb hőmérsékletet, holott a 
régi kéneső-hőmérőkkel a legjobb esetben és 
csakis bizonyos körülmények között mérhető 
500 — óoo fok. (Prometheus XI. 1.).

Dr. Szí erényi Hugó.



Fínsen fény-gyógymódja*

M i az oka annak, hogy manapság, midőn a 
legcsekélyebb tudományos kutatásokat 
nagy érdeklődéssel és ellenőrző kísérle

tekkel igyekeznek megerősíteni vagy megdönteni, 
éppen Finsennel szemben tettek kivételt és csak 
most, midőn az összes napilapokat bejárta az a 
hír, hogy Finsent a fénynyel való gyógyítás terén 
elért sikereiért, a Nobel-díjja! megjutalmazták, 
kezdenek e nagy felfedezés és találmány iránt 
érdeklődni ? Mi a magyarázata annak, hogy 
Roux-Behring, Röntgen-Lénárd, kik a közel
múltban ugyanabban a kitüntetésben részesül
tek, már a Nobel-díj elnyerése előtt világhirűek 
voltak és nevök említésénél minden művelt 
embernek eszébe jut a diphteriaellenes serum, 
illetőleg az X fény ; Finsenrői pedig csak, most 
kérdezősködnek és tudni kívánják, hogy miben 
is áll világra szóló felfedezése és találmánya, 
a mely őt e kiváló nagy díjra érdemessé tette?

Hiszen már hét éve annak, hogy Finsen a 
fény vegyi sugarainak az állati szervezetre gya
korolt hatásáról szóló és több évi megfigye
lésen alapult tanulmányait közzétette és öt év 
múlt el azóta, hogy észleleteinek az orvosi 
gyógyítás terén való kihasználásáról közleményt 
bocsátott világgá, melyben tudományos alapon 
kifejti, hogy a himlősbetegeknél fellépő genye- 
déseket s ezeknek következményét, a ragyát, 
úgy lehet kikerülni, ha a himlősbeteget oly 
helyiségben tartjuk, melybe a teljes napvilágos
ság helyett csak vörös fény jut.

Végre már négy éve, hogy dán nyelven és 
három éve, hogy franczia nyelven ismertette 
az oly nagy mértékben elterjedt és eléktelenítő 
roncsolásokkal járó bőrbetegségnek, a bőrfar
kasnak (Lupus vulgaris), a fény vegyi sugarai
val való gyógyítási módját.

Hogy Finsen felfedezése iránt miért kezd a 
világ csak most érdeklődni, azt részben meg
magyarázza a bőrorvosok ez idei párisi nemzet
közi kongresszusának egy kis epizódja : Midőn 
Finsen gyógyítási módját egy nagytehetségű 
és hírneves franczia bőrorvos méltatlan és igaz
ságtalan kritikának vetette alá, egyik szomszé
dom, Finsen honfitársa, azt jegyezte meg, hogy 
Finsennek csak egy nagy hibája van s ez az, 
hogy nem francziának született. — Az intelli- 
gentiának bármily magas fokán álljon is a dán 
nemzet, kicsiny azért ahhoz, hogy nagy fel
fedezései iránt is rögtön érdeklődjenek a nagy 
kulturnemzetek.

Finsent feltűnési viszketeg sem bántotta, 
csendben és szerényen munkálkodott és csak 
akkor, midőn nemcsak az élet- és kórtan, ha
nem a gyógyítás terén is ért el megtámadha- 
tatlan sikereket, küldte el Bang S. asszisztensét 
és munkatársát 1898-ban a tuberculosis tárgyá
ban Párisban lefolyt IV. nemzetközi kon
gresszusra, hogy ott élőszóval és betegbemuta
tások kapcsán mesterének új gyógyító eljárását 
és kedvező gyógyítási sikereit ismertesse.

Ugyanezen évben a párisi Sémáin Medicale- 
ban jelent meg a bőrfarkas gyógyítási módjá
ról szóló közleménye, mely érdeklődésemet 
annyira felkeltette, hogy nyári utazásomat úgy

véltem legjobban felhasználhatni, ha Finsen 
gyógyítási módját tanulmányozandó, Kopen- 
hágába utazom. Akkor szerzett tapasztalataim
ról ugyancsak 1898-ban a budapesti kir. orvos
egyesület okt. 22-iki ülésén tartott előadásban* 
részletesen beszámoltam s lépéseket is tettem, 
hogy Budapesten a Finsen-féle gyógyítási mó
dot meghonosítsam, igyekezetemnek azonban 
különböző akadályok útját állották.

Finsen 1899-ben «La phototheraphie> ** czímű 
művében a fényre vonatkozó összes tanulmá
nyait újra és kibővítve közzé tette. Ez a 99 
lapra terjedő munka három részre oszlik :

1. a fény vegyi sugarai és a himlő,
2. a fény mint izgató ágens, és
3. a bőrfarkas (lupus v.) gyógyítása a fény

nek összegyűjtött vegyi sugaraival.
Az első részben Finsen abból az ismert 

tényből indul ki, hogy a fénynek ú. n. vegyi 
sugarai a nap spectrumának kék, violette és 
ultraviolette részében mint a legerősebben tört 
sugarak foglalnak helyet, és ugyanitt fokozato
san gyengül és minimumra száll alá a fény 
hőhatása; a spectrum ellenkező végén, vagyis 
a vörös és ultravörös részben legerősebb a 
hőhatás és viszont a minimumra csökken a 
sugarak vegyi hatása. Már Duclaux kimutatta 
kísérleteivel, hogy a fény a baktériumokat élet
működésükben gyengíti, sőt mégis öli, Downes 
és Blunt már a vegyi sugaraknak tulajdonítja 
ezt a hatást, Arloing pedig a lépfene bacillusá- 
ról kimutatta, hogy jobban tenyészik a sötétben 
vagy a gyengén tört, mint az erősebben tört 
sugarak fényében.

Ugyanezt bizonyították Gcissler a tiphus- 
baciHúsról, d'Arsonval és Charrin a bacillus 
pyocyaneusról, Gräber pedig a gilisztákról. 
Utóbbi már egy lépéssel tovább megy, a midőn 
azt is észlelte, hogy a giliszta, még a fejétől 
megfosztott is, a vörös fényben épp úgy visel
kedik, mint a sötétben, vagyis mozdulatlan 
marad, míg a violette és ultra-violette sugarak 
hatása alatt nem tud megnyugodni. Dubois a 
proteusról kimutatta, hogy az legnyugodtabb 
a sötétben és fokozatosan izgatottabbá válik, 
a mint vörös, sárga, zöld, kék, violette és fehér 
fénybe jut. Brücke a chamaeleon bőrében levő 
festeny-(chromatophor-)sejtekről azt észlelte, 
hogy azok teljes napfényben a bőr legfelüle
tesebb rétegeiben helyezkednek el, míg a sötét
ben a legmélyebb rétegekben foglalnak helyet; 
különben ez is képezi okát a chamaeleon szín- 
változásának, a mely állat ilyen módon véde
kezik a napfény kellemetlen hatásával szemben, 
mert bebizonyított tény, hogy a festenysejtek 
a vegyi-sugarakat nem bocsátják át.

A fehérszőrű szarvasmarháknál Wedding azt 
észlelte, hogy a melyek tatárkával tápláltattak 
és a napfénynek voltak kitéve, hólyagos bőr
kiütést kaptak, míg a sötét helyen tartott 
állatok mentve maradtak e bajtól. Embernél, ki 
csupasz bőrrel soká ki van téve a nap hevé
nek, a bőr vörösödése vagy úgynevezett ecetna

* Lásd : Orvosi Hetilap 1898. 44 sz 546. 1.
** Megjelent: Paris George Carre et C. Nand kiadá

sában.
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caloricum keletkezik, melyről azt hitték, hogy 
a nap hősugarai okozzák ezt a bőrelváltozást, 
míg Unna, Widmark és Hammer ki nem mu
tatták, hogy az csakis a chemiai hatású suga
raknak, különösen az ibolyán tűliaknak tulajdo
nítható. A vegyi sugarak hatásából magyaráz
ható a gletscher mászók bőrvörössége, mely 
idővel, ha t. i. az illető tourista napokig tar
tózkodik havasvagy jeges vidéken, bőr-pigmen- 
tatióhoz vezet.

Finsen a négerek bőrének rendkívüli festeny- 
bőségét szintén a nap chemiai sugaraival szem
ben való természetes védekezésnek tartja. F 
hypothesisének helyes voltát egy saját magán 
végzett kísérlettel be is bizonyította. Karjának 
egy részét tussal bemázolta és így azt a né
gerek bőréhez hasonlóvá téve, három óra hosszat 
erős napfény behatásának tette ki A tussal 
fedett bőrsáv, a tus lemosása után teljesen fehér 
maradt és a széleken, a tussal húzott sáv egye
netlenségeinek megfelelően csipkézett volt, míg 
a környező bőrrészleten előbb erős bőrgyuladás 
látszott, melyet hosszabb ideig fennálló pigmen- 
tatio követett. Néhány nap múlva ugyanazon 
karját tussal való bemázolás nélkül ugyancsak 
három óra hosszat tette ki a napfény sugarai
nak és ekkor az előbb fehéren maradt bőr
részlet jött gyuladásba és mutatott később 
pigmentatiót, míg a környező pigmentdús bőr 
semmiféle reactiót nem mutatott, immunis ma
radt a nap chemiai sugaraival szemben. Ha 
nem a chemiai, hanem a hősugarak hatása lett 
volna e tünemény okozója, akkor a tussal fe
ketére mázolt bőrrészleten a lobbosodás el nem 
maradhatott volna, mert tudjuk, hogy a fekete 
szín az összes hősugarakat absorbeálja. E kí
sérlettel könnyen megmagyarázható Finsen sze
rint a különböző népfajok bőrszíne. Az indusok 
és mongolok vörös és sárga színe szintén vé
delmet biztosít a vegyi sugarakkal szemben; 
erre a védelemre legnagyobb szükség az egyen
lítő körül van és azért feketék az ott lakó fajok, 
mert a fekete szín a vegyi sugarakat semmi
képen sem bocsájtja keresztül.

A vegyi sugarak az emberi bőrre külön
böző fokban lehetnek káros hatással; a rnulé- 
kony vörösség a legenyhébb tünet, míg erős 
bőrgyuladás, utána következő bőrhámlással csak 
a vegyi sugaraknak huzamos ideig kitett bőrön 
jelentkezik. A káros hatás foka függ a fény
forrás erősségétől és vegyi sugarakban való 
bőségétől, valamint az exponálás hosszas vol
tától, de egyszersmind a bőr íesteny-tartalmá- 
tól, valamint annak vastagságától és tömött- 
ségétől, mert a négereknél is látjuk, hogy a 
tenyér és a talp bőre, minthogy vastagsága 
elég védelmet nyújt a vegyi sugarakkal szem
ben, fehér. A chemiai sugarak gyuladást okozó 
hatását Finsen békaporontyokon és a béka úszó
hártyáján tanulmányozta és úgy találta, hogy 
ez állat hajszáledényei kitágulnak a fény hatá
sára, a vérkeringés meglassul, végre teljesen 
megszűnik s lassanként megkezdődik a fehér 
vérsejtek kivándorlása a hajszáledényekből, a mi 
tudvalevőleg a gyuladásos állapot kétségtelen 
tünete. Finsen a vörös vérsejtek alakváltozását is 
észlelte, a mennyiben azok tömöttebbek, kere

kebbek lettek, vagyis összehúzódtak. Finsen úgy 
találta, hogy az egészséges bőrön a chemiai 
sugarak csak abban az esetben okoznak kóros 
elváltozásokat, ha az nagyon hosszú ideig van 
a chemiai sugarak hatásának kitéve, a beteg 
szervezet bőre azonban sokkal rövidebb idő 
alatt befolyásolható a fényben jelenlevő che
miai sugarak által.

A fénynek e káros hatását a himlővel szem
ben már 1832-ben észlelte Picton és hasonló 
tapasztalataikat közölték 1867.és 1871 -ben Black, 
Barlow és Waters. Picton azt tapasztalta, 
hogy azok a himlős betegei, kik sötét szobá
ban feküdtek, enyhébb tünetek közt szenved
ték át betegségüket és ebből azt következtette, 
hogy a napfénynek a himlőre káros hatása van. 
E nézetét azonban tudományosan megokolni 
nem tudta. Finsen azt találta, hogy Picton ta
pasztalatai megfelelhetnek a valóságnak, mert 
így megmagyarázható az a tény is, mely szerint 
a himlős betegek hólyagjai főleg csak oly test
részeken (arcz, kezek) mennek át genyedésbe, 
és okoznak mélyebb szövetroncsolásokat, ille
tőleg ragyákat, a melyek ruházatlanok és így 
a napfény chemiai sugarainak ki vannak téve. 
Ezért ajánlotta Finsen azt, hogy himlős bete
geket oly szobában kell ápolni, melynek ablak
táblái vörösek s melynek ajtaja többszörös vö
rös posztófüggonynyel el van látva. így a nap 
spectrumának csak vörös sugarai szűrődnek át, 
a melyek tudvalevőleg nem tartalmaznak már 
vegyi hatású sugarakat! Finsen elvei szerint, 
i8Q3-óta több orvos kezelt himlősöket. Dr. 
Lindholm, dr. Swensen és Abel Bergenben, 
Fellberg professzor Kopenhágában, Strandgaard 
Amager-szigetén (Dánia), Beackert Gothenburg- 
ban (Svédorsz.), Peronnet Párisbau stb., bámu
latos eredményeket ért el ezzel az új kezelési 
móddal és csak Julien Renoy nem látott szép 
eredményeket, mivel a mint később kitűnt, a 
betegek nem voltak kellő felügyelet alatt és így 
a teljes napfény behatásának is időről-időre 
ki voltak téve.

Finsen művének második fejezete részlete
sen tartalmazza azokat a kísérleteit, a melye
ket békapetékkel, szalamanderekkel, gilisztákkal, 
fülbemászókkal és lepkékkel stb.-vel azon czél- 
ból végzett, hogy ez állatoknak a spectrum 
különböző színeivel szemben való viselkedését 
megállapítsa. Kísérleteinek végeredménye elő
ször, hogy a fény a petékben mozgásokat képes 
előidézni és másodszor, hogy e képességgel 
különösen a kék és ibolyaszinű sugarak rendel
keznek. E kísérleteiből Finsen azt következteti 
és bebizonyítva látja azt a feltevését, hogy a 
vegyi hatású sugarak a fénynyel és a hővel 
egyetemben a szervezetbe bizonyos energiát ve
zetnek, a mely — különböző módon átalakulva — 
az életjelenségek mozgató ereje.

Finsen, kísérleteivel a fénynek már különben 
ismeretes baktériumölő hatását is megerősítette 
és Buchner idevágó kísérletét formailag annyi
ban módosította, hogy Nielsen-féle üvegek belső 
felületének agar-agar talajába Micrococcus pro- 
digiosust oltott. Az üveg külső felületére körül
belül 1 cm. átmérőjű kerek lyukakkal eltátott 
papírlapot ragasztott, melynek az üvegre ragasz
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tott oldala fekete, míg a fénynek kitett oldala 
fehér volt. A szabadon maradt kerek üvegfelü- 
letekre számokat írt tussal és az üveget egy-két 
óra múlva kitette a napfénynek. A reá írt szá
mok megmutatták, hogy az illető felület hány 
perczig volt a fénynek kitéve. 3, 5, g, 11, 13, 
15 perez múlva az illető üvegeket sötét helyre 
tette és 24 — 48 óra múlva a számok lemosása 
után következő volt az eredmény: ha a fény 
elég erős volt a bacteriumok gyengítésére, ille
tőleg megölésére, akkor a szám a bacterium- 
mentes környezetből kivált, mivel a tussal fedett 
részeken a bacteriumok tovább tenyésztek és 
zavarossá tették az agart, míg a környező rész, 
a tenyészet ki nem fejlődvén, átlátszó maradt. 
Finsen azt is bebizonyította, hogy a szövetek 
kisebb-nagyobb mértékben a fény számára 
átjárhatók és hogy a festenyképződés ezt az 
átjárhatóságát nagy mértékben, esetleg egészen 
megakadályozhatja. A chemiai sugarak is át
járhatják az egész bőrréteget, a mint az már

Bőrfarkas az orron,

Godneff kísérletéből kitűnik.* Godneff t. i. 
troikar segítségével chloreziisttel megtöltött kis 
beforrasztott üvegcsöveket kutyák és macskák 
bőre alá helyezett. Az állatok egy részét sötét 
helyen hagyta, míg néhányat közülök napfény
nek tett ki. Egy óra elteltével az állatok bőrét 
föl vágva, kiszedte az üvegcsöveket és úgy ta
lálta, hogy a napon volt állatok bőre alól kivett 
üvegek chlorezüst-tartalma megfeketedett, míg 
a sötétben elhelyezettekké változatlan maradt.

Hogy azonban a vér (legnagyobb valószínű
ség szerint haemoglobin tartalmánál fogva) a 
vegyi sugarak átjárhatóságát megakadályozta, 
ezt Finsen emberi fülön véghezvitt kísérlettel 
bebizonyította. Ugyanis a fül egyik oldalára el
helyezett albumin papír (Aristo-papir), ha a fül 
másik oldalára a fény chemiai sugarai öt per
czig hatoltak is be, változatlan maradt, míg 
ugyanazon papír két üveglemezzel comprimált 
fülre (a midőn a vér az edényekből kiszorult) 
hasonló módon alkalmazva öt perez, sőt húsz 
másodpercz múlva megfeketedett.

* Archiv für Hygiene X. kötet, 335. lap.

Mindezen eredmények arra késztették Finsent, 
hogy oly betegségnél, mely azáltal, hogy a 
köztakarón vagy közvetlenül a bőralatti szö
vetekben székel és így a fénynek könnyen 
hozzáférhető és melynek bacterium a kóro
kozója, a fény gyógyító hatását és értékét 
kipróbálja.

Erre nagy elterjedésénél fogva legalkalma
sabbnak találta a bőrfarkast, melyről be van 
bizonyítva, hogy az nem egyéb mint tuber
culosis bacillusok által okozott bőrbetegség. 
A bőrfarkas az orr, az arcz, vagy a test bár
mely más bőrfelületén szokott mutatkozni és 
egyes mákszemnyi a bőrből kissé kiemelkedő, 
nyomásra elszíntelenedő göböcskékkel kezdő
dik, a melyek fölött idővel bőrhámlás, végre 
pedig kifekélyesedés szokott beállani. A ki- 
fekéiyesedéssel kapcsolatban genyedés, a 
beteg bőrrészletnek kigenyedése után önként 
is friss hámképződés kezdődik és a kifeké- 
lyesedett hely hegképződés utján látszólag

kezelés előtt és után.

gyógyul. Ha azonban egy ilyen helyet jobban 
szemügyre veszünk, azt látjuk, hogy a heg 
szélén vagy abban magában újabb vörös pon
tok, illetőleg göböcskék keletkeznek, melyek a 
már előbb leírt különböző stádiumokon végig 
haladva újabb és többnyire az előbbinél na
gyobb kifekélyesedéshez vezetnek.

így azt látjuk, hogy egy göböcskéből több 
keletkezhetik az által, hogy az első göböcske 
fertőző anyaga, illetőleg bacillusai a környe
zetet fertőzik és a betegek többnyire csak 
akkor fordulnak bajukkal az orvoshoz, a midőn 
a bőrfarkas már babszem nagyságú, esetleg 
fillér, sőt tallérnyi területen lepte el a bőrt. 
Az egyes göböcskék ilyenkor oly közel van
nak egymáshoz, hogy a kifekélyesedés stádiu
mában egymással összefolyó előbbi leírt nagy
ságú fekélyekké alakulnak át, melyeknek szélén 
ismét csak újabb pontszerű esetleg mákszem
nyi vörösödések, illetőleg göböcskék mutat
koznak. A bőrfarkas legfeltűnőbb az orron 
vagy az arcz más részein, és ugyanitt szokott 
leginkább szembeötlő roncsolásokat okozni. 
Az orrszélekről befelé terjedhet az orrüreg
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nyákhártyájára, keresztül eszi magát az orr 
porczos részein, úgy hogy idővel az egész 
orrcsúcs elgenyedhet és elveszhet. A csont
hártyára és csontra is átterjedhet ugyan, de 
ez az eset ritkábban szokott mutatkozni.

A bőrfarkasnak ezen leírt sajátságai: a bőr
ben való székelése, éles határoltsága különösen 
alkalmassá tették arra, hogy Finsen a fény 
vegyi sugarainak hatását rajta észlelhesse, ki
próbálhassa. Kísérleteit, illetőleg a gyógykeze
lést, a napfénynyel és elektromos ívlámpákkal 
végzi. Minthogy azonban a nap párhuzamos — 
és a villamos fény divergáló sugarainak arány
lag csekély a baktériumölő hatása, azért ennek 
fokozására külön készülékeket szerkesztett, úgy 
a nap, mint az elektromos fény számára.

a lencse felületére merőlegesen esnek. Tudjuk, 
hogy a víz az ultravörös sugarakat, tehát a 
legtöbb hősugarakat absorbeálja. Daczára annak 
a focusba gyűjtött sugarak annyira melegek, 
hogy a hősugarak hatása is érvényesül. Ennek 
elkerülése végett Finsen a vízlencse tartalmát 
ammoniákos rézgáliczoldattal, vagy methylén- 
kékkel megfesti, és ez által azt éri el, hogy a 
zöld, sárga, narancs és vörös fénysugarak 
valamint a bennök fokozódó mennyiségben 
foglalt hősugarak kizáratnak, mivel a kékre 
festett vízlencsén csak a kék, ibolya és ibolyán
túli sugarak szűrődnek át és így a focusban túl
nyomóan chémiai sugarak vannak. Hosszabb ex
ponálásnál azonban a focusban még mindig hő 
fejlődik (a kék és ibolya sugarakban minimálisan

Lupusbetegek gyógyítása szabadban napfénynyel.

A napfény párhuzamos sugarainak concen- 
trálására Finsen 20, 25, sőt 40 cm. átmérőjű 
vízlencsét használ; a vízlencse áll egy körül
belül 5 cm. széles sárgaréz abroncsból, mely
nek peremébe két nagy domború üveg van 
erősítve; a közbeeső ür egy a rézabroncson 
levő nyíláson keresztül vízzel töltetik meg. 
Ez a készülék így, biconvex lencse sajátságai
val rendelkezvén, a merőlegesen az üvegre eső 
napsugarakat a lencse másik oldalán, körül
belül 50 cmnyi távolságban, focusban egye
síti. Ez a vízlencse villaalakú tartóba úgy van 
erősítve, hogy vízszintes és függőleges ten
gelye körül forgatható, valamint alacsonyabb 
vagy magasabb helyzetben rögzíthető. A külön
böző irányban való mozgathatóság azért szük
séges, hogy a nap állásának megfelelően min
dig úgy legyen igazítható, hogy a nap sugarai

jelenlevő hősugarak concentrálása következté
ben). A focusban zavarólag ható hősugarak teljes 
kiküszöbölése czéljából egy igen elmés készü
léket szerkesztett Finsen, mely, mint alább 
látni fogjuk, más tekintetben is nagyon hasznos. 
Ez a készülék, egy körülbelül 4 cm. átmérőjű 
vízlencse, mely nikkelabroncsba foglalt plan és 
planconvex hegyi kristálylencséből áll. A nikkel
abroncson két cső van, melyek hosszú gummi- 
cső segélyével a vízvezetékkel vannak kapcso
latban, oly módon, hogy a lencse üregében 
folyton tiszta hideg víz cirkulál. Ez az úgy
nevezett hűtőlencse, gummiszalagokkal arra 
a bőrrészre erősíthető, a melyet a chémiai 
sugaraknak ki akarunk tenni, és így egyrészt 
a kék vízlencsén a vegyi sugarakkal még át
szűrődő hősugarak teljesen absorbeálhatók, 
másrészt pedig maga a lencse a gummiszala-
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gokkal annyira rányomható a beteg bőrrész
letre, hogy általa a chémiai sugarakkal szemben 
akadályt képező vér a kezelésnek alávetett 
bőrrészletből lehetőleg kiszorítható. E hűtő
lencse segélyével bármely bőrrészlet órák hosz- 
szat kitehető a focusba gyűjtött napsugaraknak, 
a nélkül, hogy a bőr felületén, meleg érezhető 
volna.

Az elektromos fény felhasználására kompli
káltabb tubusalakú készülék szolgál, mely a 
fény divergáló sugarait első sorban két plan- 
convex hegyi kristálylencse segélyével pár
huzamosokká változtatja, azután a párhuzamos 
sugarakat két planconvex hegyi kristálylencsé
vel határolt úgynevezett vízlencse segélyével 
focusba gyűjti. E lencsének vize tiszta és nem

erősítve, hogy a tubusok hossztengelyei épp 
az izzó széncsúcsokban találkoznak.

Ha lupusos bőrfelületet körülbelül egy óra 
hosszat kiteszünk az e készülék segélyével 
összegyűjtött vegyi sugarak hatásának, akkor 
rendszerint 4 —12 óra múlva mutatkozik a 
reactió: az exponált felület egész kiterjedésé
ben, annak megfelelően élesen határolt területen 
a bőr piros és a legfelületesebb rétegek (a bőr 
szarúrétegének egy része) nedvkiömlés folytán 
hólyagalakban felemelkednek; e hólyag néhány 
óra múlva összeesik, ránczosodik és az exponált 
bőrfelületet beszáradó pörk fedi (ritka esetben 
oly erős a vegyi sugarak hatása, hogy az ex
ponált bőrrészlet szarúrétege teljesen elhal és 
így felületes fekély is keletkezhetik). Pár nap,

Lupusbetegek gyógyítása villamos fénynyel.

kékre festett destillált víz, mert az elektromos 
fény hősugarainak absorbeálására elegendőnek 
bizonyult a tiszta víz és a bőrre alkalmazott 
hűtőlencse.

Az olvasónak valószínűleg feltűnt, hogy 
azon lencsékhez, melyeknek méretei ezt meg
engedik, hegyi kristályból csiszolt lencséket 
használ Finsen. Ennek oka az, hogy a hegyi 
kristály sokkal kevesebb vegyi sugarat tart 
vissza mint az üveg; ez különösen fontos az 
elektromos fény felhasználásánál, mely, bár 
aránylag több benne a vegyi sugár mint a 
napfényben, absolut mennyiség tekintetében 
mégis csak a napfény mögött marad.

Az elektromos fényt Finsen 80 ampére-nyi 
ívlámpával állítja elő, a mely körülbelül egy 
méter átmérőjű abroncs közepén van, melyre 
45°-nyi szög alatt négy tubus van oly módon

esetleg pár hét alatt a pörk leválik és helyén 
valamivel a környező bőrfelület színvonala 
alatt sírna, barnás-vöröses, ép felhámmal fe
dett felület látszik, melyen csekély hámlás 
tünetei mutatkoznak. Hetek múlva a hámlás 
és festenyzettség elmúlik és a lupusgöbök 
helye halvány vörös, puha és pár hó múlva 
egészséges bőr színét és szerkezetét mutatja. 
Olyan esetekben, midőn már kifekélyesedett 
bőrfarkas — melynél a bőr mélyebb rétegei 
is el vannak roncsolva, — jut kezelés alá, ter
mészetesen a gyógyulás hegképződés útján 
megy végbe; feltűnő s különösen kedvező 
azonban az a körülmény, hogy a Finsen mód
szere szerint kezelt lupusbetegeknél fellépő 
hegesedések teljesen sírnák és puhák, míg a 
régebbi módszerek (elektro-cauterrel való égetés, 
lapis vagy más étető szerrel való elroncsolás
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stb.) alkalmazása után keletkező hegesedések 
tömöttek és egyenetlenek.

Nem kivánok belebocsátkozni a kezelés rész
letezésébe, csak röviden jelezem, hogy 4 — 5, 
naponta végzett exponálás után (minden alka
lommal más, az orvos részéről arra kijelölt, 
körülbelül 20 fillér nagyságú felület jut keze
lés alá) egy-két hónapig várni kell, míg újabb 
göbök esetleg a felszínre kerülnek, vagy pedig 
míg az exponálás következtében fejlődött erős 
bőrgyuladás meg nem szűnik.

Már az első ily módon kezelt betegeknél 
oly meglepő eredmény mutatkozott, hogy az 
akkor még a kopenhágai orvosi egyetemen 
prosectori minőségben működő Finsen eseteit 
és módszerét az ottani orvosegyesületben be
mutatta és bőrorvosok részéről is, különösen 
hasiund egyetemi tanár, a dermatologiai klinika 
igazgatójának hozzájárulásával külön egyesület 
alakult, melynek az volt a czélja, hogy Finsen- 
nek megfelelő laboratóriumi és klinikai helyi
ségekkel ellátott intézetet teremtsen, a melyben 
alkalma nyíljék Finsennek egyrészt arra, hogy 
a fény gyógyító hatását további tanulmány 
tárgyává tegye, másrészt pedig arra, hogy mód
szerét már gyakorlatban is a szenvedő emberi
ség javára a legtágabb keretben alkalmazhassa.

Ez az egyesület bámulatos tevékenységet 
fejtett ki. A dán társadalom nálunk ismeretlen 
áldozatkészséggel százezrekre rugó összegeket 
teremtett elő e czélra; a dán kormány pedig 
törvényhozás útján kötelezte az összes dán 
községeket arra, hogy a lupusban szenvedő 
szegény betegeket Kopenhágába küldjék, a hol 
a kezelés időtartama alatt ingyen ellátásban ré
szesülnek.

Négy évvel ezelőtt készült el, három hónap 
alatt, a Oammeltoftsgade és az Östersögade 
sarkán Kopenhágában Finsen első intézete, mely 
három különálló épületből áll; a két nagyobb 
baraképület, hossztengelyében kelet-nyugoti 
irányban van elhelyezve és déli oldaluk a fény
képészeti műtermek mintájára üvegfallal ellátva.

Hűvös időben tehát az épület belsejében az 
üvegfal mögött kezelhetők a betegek napfény
nyel. Az egyik banképületnek két, körülbelül 
8 m. hosszú és 7 m. széles terme van, mely
nek tetejéről egy-egy 80 ampére-nyi ívlámpa 
körülbelül 2 m.-nyi magasságban lóg alá. Az 
ívlámpa alatt, — minthogy üveg nélkül, sza
badon ég, — az elégett és lehulló szénrészek 
felfogására, vaskarikán lógó, tölcséralakú, alul 
zárt pléhedény van, míg a vaskarikán magán 
körülbelül 45°-nyi szög alatt négy-négy előbb 
leírt tubus van megerősítve, melyeknek hossz- 
tengelye a fényforrásba van irányítva.

Az egyes tubusok közti tér, a vakító fény 
eltüntetése czéljából, vörös posztó-ernyővel van 
eltakarva. így tehát az intézetben villanyos fény
nyel 8 beteg kezelhető egy időben. Napos idő
ben 18 — 20 beteg kezelhető egyszerre, hűvös 
idő esetén a két teremben, meleg időben azon
ban az épület előtti kertben. A kezelési idő 
egy-egy betegre 1 — 11/.2 óra és a betegek reg
geltől késő estig váltakozva kezeltetnek az in
tézetben. Finsen tanár laboratóriumi assistensén, 
Bang dr.-on és klinikai assistensén, Forchham-

mer dr.-on kívül még négy orvos-assistens van 
az intézetben alkalmazásban, a kik 18 ápoló
nővel rendelkeznek, a mennyiben minden beteg 
külön ápolónőt igényel, a ki az orvos utasí
tása értelmében a nyugágyon vagy széken ülő 
betegen alkalmazza a nap-, illetőleg az elektro
mos fényt és felügyel arra, hogy a beteg moz
dulatlanul maradjon. Az ápolónők Kopenhága 
jobb társadalmi köreiből valók, a kik a jótékony 
czél iránti buzgalomból vállalták el az ápoló
női teendőket és közülök egy-egy két, legfel
jebb három órát tölt naponta az intézetben.

Meleg és napos időben az egész terület 
nagyon érdekes képet nyújt; az ápolónők, mint 
általában a dán nők, csinosak, tiszták, ízléses 
egyforma öltözékben vannak, melyet az inté
zetben kapnak, és sötét szemüveget viselnek. 
A betegek bámulatos türelmet és lelkesedést 
tanúsítanak, a minek főoka az, hogy legtöbben 
közülök már másféle kezelésen keresztül men
tek és ismeretes dolog, hogy az eddigi lupus- 
kezelések igen nagy fájdalommal jártak, míg 
Finsen eljárása a legcsekélyebb fájdalmat sem 
okozza.

A másik barak-épületben van a laboratórium 
elhelyezve, a mely állatkísérletek, bakteriológiai, 
élet- és kórtani vizsgálatokhoz szükséges segéd
eszközökkel bőven el van látva. A harmadik 
barak-épület, valamint az első épület elkülöní
tett kis része napfürdők, illetőleg ívlámpa-fény- 
fürdők (nem izzasztófürdők) alkalmazására van 
berendezve, mert Finsen idegesség, szegény- 
vérűség és sápkór esetében is szép eredmé
nyeket ért el. Mostanában fényes berendezésű 
új intézet épül, melyben naponta körülbelül 
350 beteg lesz kezelhető.

i 8qq. év végéig összesen 622 beteg volt az 
intézetben kezelés alatt, ezek közt 462 szen
vedett bőrfarkasban, míg a többi egyéb a bőr 
felületén mutatkozó betegségekben. A lupusos 
beteg gyógykezelése 4 hónaptól 2 évig tart, 
mely kezelési idő ugyan hosszadalmasabb, mint 
az eddigi kezelések, de alaposság tekintetében 
az eddig ismert kezelések között a legszebb 
eredményeket mutatja, s azzal az előnynyel is 
jár, hogy a beteg a kezelés tartama alatt hiva
tását folytathatja.

A bőrorvosok idei nemzetközi párisi kon
gresszusán Forchhammer dr. 15 teljesen gyó
gyult beteget mutatott be, a kiknél a gyógyulás 
véglegesnek mondható, mert mindnyájan olya
nok voltak, kiknél már körülbelül három év óta 
a legcsekélyebb kiújulás sem mutatkozott.

A Finsen-féle gyógyító mód iránt az utolsó 
évben a külföld is fokozottabb érdeklődést 
mutatott, annyira, hogy Párisban, az Hőpital 
St. Louis-ban és Berlinben is berendeztek ilyen 
intézetet, s tekintettel arra, hogy ez a betegség 
hazánkban is igen nagy mértékben el van ter
jedve; és különösen a szegény nép között el
szomorító roncsolásokat, eléktelenítéseket visz 
véghez, egy ilynemű intézet felállítása áldásos 
eredményekkel járna, s ha a mi társadalmunk 
is szervezkednék — a dánok mintájára — erre 
a nemes czélra, sok szerencsétlent menthetne 
meg a kétségbeeséstől és lassú pusztulástól.

Basch Imre dr.



17

A mandsuországí vasút.
Alig van ma a világon folyamatban nagyobbszerű 

technikai alkotás, mint az a szibériai vasútvonal, a mely 
össze fogja kötni Európát Ázsia legkeletibb részeivel, 
különösen annak gyorsan fejlődő empórrumával, Vladi- 
vosztokkal. Ma a Lloyd hajókon két hónapig is' eltart, 
mire az ember Vladivosztokba ju t : a most épülő 
szibériai vasúton talán egy hét elegendő lesz, hogy 
ugyanezt a czélt elérjük. Kétségtelen, hogy Oroszor
szágnak óriási haszna lesz ebből a vasúdból, hisz a 
kereskedelem egyik legfontosabb piaczát, Kelet-Ázsiát 
hozza gyors összeköttetésbe a folyton hatalmasodó 
birodalom szivével. De haszna lesz ebből a készülő 
vasúiból egyéb nemzeteknek is, mert ezen át gyorsan 
és biztosan lehet a kereskedelmet és az érintkezést 
lebonyolítani.

A szibériai vasút végső állomása orosz területen 
Sztretenszk, az Amur folyó egyik felső fő ága, a Silka 
folyó mellett. Innen ma gőzhajóval le lehet jutni 
Khabarowszkáig, aztán az Amur nagy déli mellék
folyója, az Usszuri mentén ismét vasúttal egészen 
Vladivosztokig. Ez az út nagyon hosszadalmas, de főleg 
télen járhatatlan, mert az Amur befagy. Sőt befagy a 
tenger is Vladivosztok körül, Akkor aztán sem az 
óczeánon, sem a szárazföldön nem lehet megközelíteni 
a várost. Pedig az oroszok ugyancsak sokat tettek és 
tesznek a város fejlődése érdekében! Óriási költséggel, 
hatalmas műkövekből építették az öböl pompás part
falát ; dockokat s egyéb kikötői műveket létesítettek, 
egyszóval mindent megtettek, hogy a kereskedelmet 
könnyítsék. Csak arról feledkeztek meg, hegy a város
ban való lakhatást kellemessé tegyék. Az utczákon 
feneketlen a sár, csak deszkajárdán kopog, a kit arra 
kárhoztatott a sors, hogy itt élje napjait, a köd és sár 
tanyáján. A tenger partján ugyanis itt hideg, éjszak
sarki tengeráram surranik el, a mely felett köddé sürűdik 
a délfelől jövő légáramlatok dús párája.

Festői szempontból gyönyörű fekvése van a város
nak : szaggatott, sziklás zegzugos tengerparton, Nagy 
Péter czár öblének ezer szigete között. A mikor megüli 
a köd ezt az ágas-bogas tengeröblöt, valamelyik hegy
tetőről tekintve csodálatos látvány tárul elénk. A köd 
alig magasabb, mint a tengeren járó hajók árboczának 
kosara. A magasan fekvő házak már kilátszanak belőle, 
de egy csomó alacsony part, néhány szigetcsoport el 
van fedve, mintha a végtelen óczeán fölé még egy, 
gyorsan tova-hömpölygő, hófehér óczean telepedett 
volna.

Ez a köd nagy ellensége a hajózásnak. De még 
nagyobb az a vastag jégpánczél, a melyet hiába próbál
nak tetemes költség árán feltöretni ! Bizony télen át 
szünetel a kereskedelem a nagy világgal.

Az Amur völgyén végig talán lehetett volna vasutat 
vezetni, de nagyon nagy nehézségekkel járt volna ; az 
orosz politika lehetetlennek kürtölte ki az amurvölgyi 
vasutat, hogy így fedezve legyen az a törekvése, hogy 
minden áron Mandsuország szivén vezet keresztül vas
úti vonalat.

A khinaiak kénytelenek voltak megengedni, hogy 
ez az orosz vasút Mandsuországon keresztül meg
épüljön. De nem maradtak tétlenek, hogy annak tény
leges felépülését megakadályozzák. A mint az orosz 
megkapta az engedelmet a vasút építésére, azt láttuk, 
hogy angol mérnökök meg a Peking-San-hai-kuan közötti 
vasutat igyekeznek megnyujtani egészen Kirinig.

A vasút gyorsan kezdett épülni, San-hai-kuantól, a 
hol a khinai nagy fal a tengert éri, éjszakkelet felé. 
Egyszer csak azonban az építés megakadt, abban- 
hagyták. 1897 késő őszén a vasút alépítménye már 
majdnem Kin-csou-fuig készen volt, de az eső szét
mosta a töltéseket, beomlasztotta a bevágásokat s az 
egész fáradságos mű pusztulásnak indult, megakadá
lyoztatva a két nemzet óriás versengése által. De meg
akadt az orosz vasút is ! Még a traxot is alig tudták 
kitűzni!

Közbe jött aztán az a lavina, a mit a német császár 
indított meg Kiao-csou bérbevételével. Valamennyi 
hatalom neki rohant Khinának, hogy Kiao-csout sze
rezzen magának. Ebben a zűrzavarban foglalta le 
Oroszország a Liau-tung félsziget déli csúcsát, a hol 
Port-Arthur s a gyönyörű Ta-lieu-van öböl jutott 
orosz kézre. Ez már olyan kikötő, a mely télen sem 
fagy be!

Azonnal megindultak a törekvések, Port-Arthurt hadi 
kikötővé tenni. Pontos térképezés, útépítés stb. Minket 
annyiban érdekel a dolog, hogy a kikötő elektromos 
világítására és elektromos gépekkel hajtott daruinak 
építése a budapesti, Oanz-gyár nyert megbízatást.

Közbejött azonban a khinai bonyodalom. Meglehet, 
hogy nagyon megakasztotta a munkálatokat, de azt 
hiszem, hogy az oroszok csakhamar ismét helyre tudták 
állítani a rendet az őket érdeklő területeken.

A nagy vladivosztoki vonalból most Hulan-csönn- 
től kiágazólag vasút van tervbe véve egészen Port- 
Arthurig, Mukdenen keresztül, a melyet ismét Niu- 
csuangon át Kin-csou-fuval, illetőleg Pekinggel fognak 
összekötni.

A vladivosztoki vonal Kaida-lovánál, Nercsinszk vi
dékén ágazik ki az Amur-völgyén megkezdett vonalból. 
Khailar környékén, a hol a Kerulen folyót keresztezi, 
khinai területre lép, aztán puszta, árvizes területen 
Czicziharon át Hulan-csönnig a Szongari partján, a 
honnan kezdve dombok és hegyek között jár, majd 
Ninguta vidékén arra a fensíkra ér, a mely a Hinka-tó 
nagy inedenczéjénél végződik.

Az első terv az volt, hogy a vonalat Kirinen át 
vezetik. De ez nagy nehézségekkel járt. Petuna vidékén 
ugyanis, a hol Nonni és a Szun-hoa-kiang egyesülnek 
Szongarivá, olyan sok az árvíz, hogy vajmi bajos ott 
vasutat keresztülvinni. Kirin mellett meg igen meredek 
a feljárás az említett fensíkra, sőt hegygerinczeket is 
keresztül kell szelni.

Persze az építést mindkét oldalról megkezdték, fenn 
Khailarnál és lenn Vladivosztoknál, a hol Nikolszktói 
ágazik ki az új vonal az asszuri vasúdból.

Itt. ezen a szakaszon dolgozik Gubányi Károly mér
nök hazánkfia, mint vállalkozó mérnök, a kire külö
nösen alagútépítéseket szeretnek bízni, mert ebben 
tudásával messze felülmúlja az orosz mérnököket. Leg
utóbbi levelei szerint az építés éppen az orosz-mandsu 
határig terjedt már ki, de a khinai forradalom miatt 
alighanem abban kellett hagyni.

A vasútnak Port-Arthur felé vezető ága majdnem 
egészen síkságon halad, egészen Liau-tung félszigetig, 
a melyen az újon szerzett orosz terület van. Itt hegyek 
közé kanyarodik a vonal s aztán nehéz hegyi pályán 
éri el a félsziget legdélibb csúcsát. Ez a szárny is 
oldalt hagyja Kirint, pedig az első terv szerint éppen 
Kirin lett volna a szétágazás, illetőleg csatlakozás pontja 
a két fővonalnak.

A mandsu vasút megépítése kétségtelenül igénybe 
fog venni még néhány esztendőt. Megépülésével óriási
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terület kerül a kultúra hatáskörébe. Mandsuországnak 
csak legdélibb része, a Pecsili-öböl körül volt már igen 
régi idők óta khinai fenhatóság alatt. Északabbra, külö
nösen a Kirin körüli hegyvidéken, tunguz eredetű nomád 
népek kóboroltak. Még északabbra, az Amur menti ős
erdőkben mindig igen gyér volt a lakosság, s ezt a 
vidéket, a hol a Kis-Khingan hóval fedett bérczei emel-

A nomád törzsek közül a mandsuk a XVII. század 
elején jelentőségre kezdenek vergődni, egymásután meg
hódítják a szomszéd törzseket, s új birodalmuk főváro
sává Mukdent («Hatalmas székhely ) teszik. Nemsokára 
rá Khina trónjára jutnak s megalapítják a Tá-csing 
dinasztiát. Hogy a császár féken tudja tartani, illetőleg 
meg tudja hódítani az egész birodalmat, az összes

kednek, alig ismerjük. Egyedül Blagoveszcsenszkből 
Merghenen és Czicziharon át vezető úton ismerjük vala
melyest a vidék topographiáját, a hol az út 560 m. 
magas hágóval kel át a Khingan magaslatain. Az Amur 
túlsó oldalát, Szibéria területét már jobban ismerjük, 
de ott is rendkívül gyér a nép, mindent őserdő borít, 
a melyben a sarkvidéki fák alatt bengáli tigrisek ta
nyásznak.

mandsukat széttelepítette főbb hivatalnokokul és kato
nákul a birodalom minden részébe. Az ország kiürült, 
a mandsu nép bele olvadt a khinaiba, eltűnt, elenyészett, 
nyelve kihalt, — csak a császári udvarnál tartják még 
fenn, mint udvari nyelvet. A régi Mandsuországban nem 
találtam embert, a ki a régi mandsu felírásokat el tudta 
volna olvasni.

A széttelepített mandsuk helyett aztán khinaiak ván
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doroltak be az üresen maradt országba. Ekéjük nyomán 
állandó letelepedés, khinai kultúra ütötte fel tanyáját s 
ma már kezd az ország ismét benépesülni. Különösen 
dús népességiiek az alföldek, habár északabbra ezeknek 
igen erősen pusztai jellege van.

A szibériai vasút új korszakot, a világtörténelemben 
példátlan átalakulást hozand a vidékre. Dúsan terjuő föl
dek, áldott vidék, elég jó klíma jellemzi Dél-Mandsuország 
néptelen őserdeit. A mellett arany-, ezüst- és szénbányái 
szintén megérdemlik a művelést. Bizonyára sűrűn be 
fog népesedni, de hogy európaiakkal vagy khinaiakkal-e, 
azt ma még ki tudná megmondani ?

Mindenesetre óriási alkotás az, a mibe Oroszország 
nagy erélylyel belefogott. Óriási nyereséget fog számára 
biztosítani. De a dolognak két vége van. A hogy az 
európai kultúra ezen a vonalon gyorsan és könnyen 
bejut Ázsia legkeletibb zugába, éppen úgy a majdan 
európaiasan czivilizált khinai is utat fog találni Szibériába 
és onnan Európába. Mi lesz a vége ? Azt majd unokáink 
fogják megtudni.

C holnoky Jenő.

K R Ó N I K A .
Az optika palotája» a párisi kiállításon. Érdekes 

keveréke ez a palota a valóban tanulságos, tudományos 
mutatványoknak és az egészen primitív üzleti szellem 
megnyilatkozásainak. A ki a nagyméretű, szép bejáraton 
bement és a belépti díjat befizette, azt a termek szinte 
ségtelennek látszó sorozatán vezetik át és mindenütt 
bemutatnak és megmagyaráznak egy-két optikai tüne
ményt, vagy kísérletet, melynek számára az illető helyi
ség a legczélszerűbb eszközökkel van ellátva. Egy pálcza 
villámgyors forgása által szemeink előtt keletkezett lá t
szólagos korongra képeket vetítenek, tánczosnőket mu
tatnak be, kik phosphorescáló leplük miatt az ellentét 
folytán a sötétben úgy tűnnek fel, mintha sötétbarna 
bőrük lenne, a terem kivilágítása után pedig kitűnik, 
hogy fehér tricokban vannak. Érdekes kísérleteket mu
tatnak be Röntgen-sugarakkal, drótnélküli sürgöny-készü
lékkel, távolabbra hallható telephonnal. Élénk képzelő 
tehetségű tudósok húsz diorámában elénk varázsolták 
földünk múltját az első földkéreg képződésétől, a sziget
alkotó koraiok munkásságának kezdetétől fogva az első 
ember felléptéig. Ezt az «első embert különösen nagy 
érdekkel nézik a párisi hölgyek. Elég rút is hozzá, 
a mint alacsony homlokával, óriás állkapczájával, vad 
körszakálával, idomtalanúl hosszú kezeivel minden öltö
zet nélkül gunnyaszt egy barlangban. Bemutatnak igen 
szép projectiókat a holdról, ennek egyes tájairól és más 
égitestekről. A telep büszkeségét az óriás méretű tükrös 
telescop képezi. Ennek hossza 60 méter, lencséjének 
átmérője i l/4 méter, súlya 20,000 kilogramm A holdat 
70 kilométer távolságra hozza szemünkhöz. Az óriás 
siderostat (csillagvizsgáló tükör) átmérője 2 méter, vas
tagsága 27 centiméter, súlya 3600 kilogramm. Mikor 
készíttették, kihűléséhez három hónap kellett.

Vannak persze ebben a pavillonban kisebb tudo
mányos értékű mutatványok is, mint elferdítő tükrök, 
tükör labyrinthusok, stb. Sok elárusító hely is van ott, 
a hol az ember igen olcsón kaphat microscopiumokat, 
meg földegyensúly-bemutató készülékeket, melyek ugyan 
mihamarább elgörbülnek. Elárúsítanak eleven barlangi 
állatkákat, a sötétben élés folytán elkorcsosult szemek
kel, valamint üveggolyókat világító tengeri microbákkal.

Vízcsepp-projectiók útján bemutatják, hogy a párizsiak 
rendes ivóvizénél mennyivel bacillusmentesebb egy 
bizonyos megnevezett czég által szállított mesterséges 
ásványvíz. Legkevésbbé tudományos mutatvány az, a 
mit «clou» gyanánt utoljára tartogatnak: egy amerikai 
miss egészen színaranyból készült, 1 millió franc ér
tékű szobra. Az áhitat, melylyel ezt az óriás aranytö
meget nem az általa ábrázolt hölgy szépségéért, hanem 
pusztán az arany tömege és értékéért bámulják, élénken 
emlékeztet a Mózes által annak idején megrendsza- 
bályozott zsidók cultusára.

Említést érdemelnek a pavilion udvarában levő kü
lönböző színű üvegből épült növényházak, melyek a 
különböző szinű fénysugaraknak a növények fejlődésére 
gyakorolt hatását mutatják be. Ott meglátjuk, hogy a 
zöld fény kedvez a növények fejlődésének, míg a kék 
meggátolja azt

Ilyen rövid ismertetés keretében nem lehet felsorolni 
a «Palais de l’Optique» minden látványosságát. Csak azt 
említjük még meg, hogy a helyiségek világítására és 
az optikai kísérletek eszközlésére 14,000 villamos lámpa 
és naponként 3000 ampére erősségű villanyos áram áll 
rendelkezésre.

A Marconi-féle szikratelegraph elterjedését leg
inkább akadályozza az, hogy az adó állomásról kiinduló 
villamos hullámok nemcsak a czél, tehát a vevő állomás 
felé, hanem minden irányban egyformán terjednek e l; úgy 
hogy megfelelő jelfogókkal — cohererekkel — bárhol 
elfoghatjuk a táviratot s így a távirat titkát megőrizni 
szinte lehetetlennek látszik. Ennek a hátránynak az el
hárítására sok kísérletet tettek több-kevesebb sikerrel, 
majdnem mindég abból indulva ki, hogy a villamos 
hullámok hossza szerint különbözőek azoknak a jelfogó 
szerkezeteknek a méretei, a melyeket az illető hullám a 
legjobban működésbe hoz ; éppen úgy, mint a hangnál, a 
hol kisebb méretű hangvillát magasabb hang, nagyobbat 
pedig mélyebb szólaltat meg. Most a «Times -ben J. 
A. Fleming egyetemi tanár, a legkiválóbb angol elektri- 
kusok egyike hírt ad Marconinak ez irányban tett oly 
kísérleteiről, a melyek e kérdés teljesen kielégítő meg
oldásáról tanúskodnak. Tekintettel a dolog fontosságára 
az alábbiakban közöljük Fleming levelének kivonatát.

E kísérletek két, egymástól 48 km. távolra levő állo
máson történtek. Az egyik állomás Poole közelében 
(Dorset), a másik St. Catharine mellett (Wight-sziget) 
fekszik és a legújabb Marconi apparátusokkal voltak 
ellátva, s úgy szabályozva, hogy m indegyik jelfogó, (co
herer), csak a m ásik  állom áson levő neki megfelelő jeladó  
(1oscillator) hu llám aira  szó la l meg. Poole-ban való három 
napi tartózkodásom közben Marconi úr felszólított, 
győződjem meg tetszés szerinti kísérletek által arról, 
hogy különböző apparátusának működése egymástól 
független. A sok kísérlet közül kettőt említek föl. Az 
elsőnél a St. Catharine állomás két hivatalnokának meg
hagytuk, hogy két apparátuson két különböző sürgönyt 
adjanak le egyidejűleg.

Poole-ban a jelfogók a két sürgönyt hibátlanul le
írták a Morse-szalagokra. Ennél a kísérletnél mindegyik 
jelfogónak saját külön a levegőben lógó hullámfogó 
drótja volt, melyek egy és ugyanazon árboczra voltak 
erősítve.

A következő kísérletnél Marconi úr a két jelfogót 
egymásra tette s mind a kettőt ugyanazon 12 méter 
hosszú hullámfogó dróttal kötötte össze, a mely szintén 
árboczra volt erősítve. Arra kértem őt, adasson St. Ca
tharine állomásról egyidejűleg két sürgönyt, az egyiket 
angol, a másikat franczia nyelven. A két sürgönyt megint
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hibátlanul adták vissza a Poole-ban levő apparátusok. 
A sürgönyök hullámai tehát összekeveredve a fény 
sebességével haladtak át a 48 km. távolságon s ott egy 
és ugyanazon aránylag rövid dróton felfogva, elágaztak 
a két apparátusba s mindegyik a neki meg-felelő esz
közben pontosan leírta a különböző nyelvű táviratokat. 
És hozzá még ezalatt az admiralitás Portsmouth és Port
land között szintén Marconi sürgönyöket váltott s 
azok is pontosan megérkeztek, daczára, hogy útjuk a 
Poole és St. Catharine útját keresztezte. Ezzel tehát az 
egyidejű sürgönyök teljes függetlensége igazolva van. 
E kísérleteknek még egy másik eredménye az, hogy az 
igen magas árboczok használata is fölöslegessé vált. 
Marconi urnák sikerült Poole és St. Catharine között 
sürgönyözni 7,5 9 méter magas üres fémhengerek 
alkalmazásával.

Fontos kísérletek, melyek a Marconi-telegraphia elter
jedését nagyban előreviszik s érdeklődéssel várjuk a 
technikai részletekről szóló értesítést, hogy mi módon 
sikerült az eszközök resonálásának e pontos működését 
elérni. Örvendetes, hogy Marconi hosszas, de kitartó 
munkájának sikerült ezt a feladatot megoldani!

Az izommunka általános erősítő hatása. Kron- 
ecker tanár azt tapasztalta, hogy hegymászás után, me
lyet üdülés végett tett, természettől távollátó szemei 
tetemesen megjavultak s erősödtek; ebből azt követ
keztette, hogy az ember bizonyos izmainak dolgozta
tása más oly izmok erősítésére is szolgál, a melyek 
nem vettek részt e munkában. Ennek igazolására több 
kísérleteket tett ő és társa, Cutter physiologus. Meg
vizsgálták, hogy a hegymászásnak milyen hatása van a 
karizmok, a biceps, erejére. E kísérleti kirándulások köz
ben a karokat nem dolgoztatták, sem botot nem hord
tak, sem nem emeltek semmi súlyos tárgyat. Megfigye
léseik eredménye az, hogy mérsékelt, (300 méter ma
gasság) 25—40 perczig tartó, naponkint egy-kétszeri 
hegymászás csak kevéssé, míg a naponkint két óráig 
tartó hegymászás már jobban erősítette a karokat. A 
nagy, megerőltető (egész 3000 méterig) s hosszú (10—12 
óra) hegymászás 2—3 napra elgyöngítette a karokat, 
de azután a negyedik napon azok nagyon megerő
södtek.

Ez is a Kroneeker megfigyelése mellett bizonyít, hogy 
az izom munka más izmokat is erősít, a melyek e mun
kában nem vettek részt. Ezt a hatását' az izcmmunkának 
talán a vérkeringés fokozódásából lehet magyarázni. 
Érdekes, hogy a legnagyobb hatása nem a mérsékelt, 
hanem a megerőltető izommunkának van, a mi arra mutat, 
hogy ez által a vér jobban felfrissül.

A párisi kiállítás alkalmából tartott nemzetközi 
meteorologiai congressus elhatározta, hogy ezentúl a 
főbb európai állomásokon minden hónap első csütör
tökjén tudományos czélokra registráló-bcillonokat fognak 
felbocsátani. Ezek a megerősített léggömbök személyzet 
nélkül registráló eszközökkel lesznek ellátva, a hőmérsék
let, szélirány és erősség, villamosság, nedvesség stb. 
feljegyzésére. Kívánatos, hogy mi is beleilleszkedjünk 
ebbe az európai — konczertbe.

A mikroorganismusok ellenálló képessége a 
hideg ellen valósággal bámulatos. Mac Fadyen és Row
land kísérletei szerint a baktériumok legnagyobb része 
folyékony levegőben — 1920 C-on hét napig tartva nem 
változik s azután tovább tenyész. Ugyanezt találták 
— 252” C-va való lehűtésnél, még ha 10 órán át voltak 
is a baktériumok e hideg hatásának kitéve. A nagy hideg 
e szerint nem óv meg a betegségek bacillusainak el
terjedésétől.

Az accumulator-üzem megszüntetése a berlini 
villamos közúti vasúton. A közúti vasúti kocsiknak 
elektromos vezeték nélkül — csupán a kocsiban elhe
lyezett accumulatorokkal való hajtása tudvalevőleg olyan 
problémája az elektrotechnikának, a melynek kielégítő 
megoldása eddig nem sikerült. Újabban a berlini villa
mos közúti vasút több vonalát építették accumnlator- 
iizemre, de a kísérlet itt sem vált be, úgy hogy kény
telenek az illető vonalakat vezetékes vonalakká átala
kítani A német szaklapoknak erre vonatkozó közlemé
nyeit a következőkben foglaljuk össze :

A múlt téli nagy havazások főkép az accumnlatoros 
vonalokon okoztak nagy zavarokat az üzemben, úgy 
hogy a legtöbb accumnlatoros kocsi teljesen megrekedt. 
De egyébként is e vonalokon az üzem-zavarok és sze
rencsétlenségek jóval nagyobbak voltak mint a felső 
vezetékes vonalakon. Ezek következtében a porosz köz- 
munkaügyek minisztere vizsgálat tárgyává tétette, hogy 
az accumulator-üzem egyáltalán alkalmas-e olyan nagy 
forgalomban, mint a minő a berlini. E czélból a kérdést 
több elektrotechnikai tekintélynek, nevezetesen a berlini 
műegyetem illető tanárainak kiadta véleményadásra. 
Valamennyi vélemény megegyezik abban, hogy az 
accumulator-üzem mai berendezéseiben még nagyon 
tökéletlen, és sem az üzemnek, sem a közönségnek 
biztonsága szempontjából nem kielégítő. Az accumula- 
torok az erőkifejtés szempontjából messze mögötte álla
nak a felső- vagy alsóvezetékből való táplálásnak. Nagy 
és energikus forgalomban igen rövid időközökben áll 
be az újratöltés szüksége. E mellett a felsővezetékből 
való megtöltésnek magának is jelentékeny technikai 
nehézségei vannak. Az accumulatorok magnk pedig 
olyan nehezek, hogy ez által a kocsi súlyát nem kívá
natos mértékben megnagyobbítják, sőt ebből nem rit
kán a kocsi felső vázának megsérülése származik, a mi

még ha a járműveknek ilyen módon való gyors 
elhasználása figyelmen kívül marad is — főkép a be
álló üzemzavarok következtében hátrányos. Végül az 
accumulatorok még tűzveszélyesek is, és télen, a mikor 
a kocsik csnkottak, a savképződés következtében a ko
csikban a levegő nemcsak kellemetlen, hanem egészség
telen is. Mindez okokból valamennyi véleményező meg
egyezik abban, hogy az accumulator-üzem nagyvárosi for
galom lebonyolítására még nem alkalmas. Ennek alap
ján azután hatóságilag elrendelték, hogy az összes accu- 
mulator-hajtotta vonalakon az üzem még a tél beállta 
előtt felső-vezetékessé alakítandó át. A városnak leg
díszesebb pontjain azonban (Potsdamer-Platz, Opernplatz, 
Schlossplatz stb.) rövidebb darabokon a felső helyett 
földalatti (alsó) vezeték lesz alkalmazandó megfelelő rö
videbb hosszakon, hogy legalább e pontokon ne ront
sák a szépészeti hatást a felsővezetéknek kusza és ék
telen vonalai.

A villámcsapások statisztikája azt mutatja, hogy 
az utolsó években a villámtól sújtott épületek száma 
rohamosan emelkedett. Így ,1876-tól 1883-ig egy millió 
házra átlag 164 villámtól sújtott esik, míg 1884-től 
1891-ig 259. Bajorországban az 1833 97. időszakban 
a villámcsapásoktól származó baleseteknek száma meg
hatszorozódott. Bezold szerint a napfoltok számának 
maximumai összeesnek a villámcsapásokból eredő bal
esetek számának minimumával.

A villámcsapások számának megnövekedése részben 
csak látszólagos, és a sűrűbb megfigyelő hálózatokra 
vezetendő vissza, részben azonban az ipar és kereske
delem nagyobb fejlődésével áll összefüggésben (gyár
kémények etc.).
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Érdekes a kerékpáripar fejlődésére a következő 
összeállítás azon legnagyobb sebességekről, a melyeket 
kerékpárral eddig elértek:

54-045 km. óránként 1898 júl. 5. francziák
55 '8 3 1 » 1898 aug. 6. amerikaiak
56-966 » 1899 aug. 3- frar.cziák
58'053 1899 szept. 8.
58-930 » 1S99 szept. 11.
59'486 1900 aprí 8.
62-313 > 1900 apr. 29. »

Dr. Kitasató japáni tudós egy új fajta pestis bacil- 
lust fedezett fel. - E pestis-bacillusnak jelenléte ma
gyarázza meg, hogy Yersin seruma különböző ese
tekben egész ellentétes hatásokat létesít, mivel másfajta 
pestis bacillusok ellen hatott. Kitasató reméli, hogy a 
pestist mindazon esetekben gyógyítani tudja, midőn 
Yersin seruma felmondja a szolgálatot.

A kőszén ára a világ főbb termelő helyein a 
bányában. Most, a midőn az általános kőszénszükség 
következtében a szén nagy ára valóságos csapásként ne
hezedik mindenütt a gazdasági életre, nem lesz érdek
telen megtudni, hogy a világ főbb termelőhelyein milyen 
nagy a kőszén ára a bányában (vagyis a szállítási költ
ségek és a közvetítő kereskedelem által okozott áremelke
dés nélkül). Egy torma kőszénnek (1000 kg.) átlagos bánya
ára legkisebb Indiában, é. p. 4-50 korona, a legnagyobb 
pedig Délafrikában (a Fokföldön), a hol 17-80 korona. 
Az Egyesült-Államokban : 5-75 k., Európában a legolcsóbb 
Spanyolországban, a hol az átlagos bányaár: 7-50 k., 
Ausztriában: 7-75 k., Magyarországban : 8 k., Angol
országban : 8 10 k., Oroszországban ; 8-40 k., Német
országban 9 20 k., Belgiumban : 10-25 k- és Franczia- 
országban io-8o korona

Ez a bánya-ár lényegesen függ attól, hogy a kőszént 
adó rétegek milyen mélységben vannak a föld szine 
alatt; mert a hol — mint pl. Angliában a bányák felső- 
rétegeit már kiaknázták és most már a mélyebben fekvő 
rétegekben kell dolgozniok, az évi termelésből az egy 
bányamunkásra eső rész (átlagban) jóval kevesebb lesz, 
mint ott a hol még a föld színéhez közel, a magasan 
fekvő rétegeket aknázzák, mint pl. Eszakamerikában. 
Innen van, hogy míg ez utóbbinak évi termeléséből az 
egy munkásra eső hányadrész 450 tonna, addig Angliá
ban csak 297 tonna, Németországban 271 tonna, Fran- 
cziaországban 216 tonna. Indiában az egy munkásra 
eső termelési átlag csak 68 tonna ; hogy mindamellett 
a szén ára ott a legalacsonyabb (4-50 k.), az eléggé 
mutatja, hogy a bennszülöttek ottan milyen csekély 
napszámmal érik be.

Az amerikai kedvező termelési viszonyok úgy látszik 
lehetővé fogják tenni, hogy Európa a kőszén hiányát 
amerikai szénnel fedezze. Több nagy vasúttársaság 
már is hozzáfogott, hogy Nyugot-Virginia nagy kőszén
telepeiből, a melyek kazántüzelésre és gázgyártásra 
kitűnő — s így behozatalra alkalmas kőszenet termel
nek : nagyszabású berendezésekkel szenet szállítsanak 
Európába. Így a franczia tengerészet számára már is 
rendes szénszállítmányok érkeznek a nyugot-virginiai 
Pocahontos-kőszénből a genuai kikötőbe. Londonban 
pedig nem régiben a philadelphiai Westmoreland Coal 
Co. egyik hajója 4000 tonna kőszenet rakott ki. Úgy 
látszik végre is Amerika fogja a vén Európát a fenye
gető kőszén ínségtől megmenteni.

Csillagászati krónika novem ber hóra.
Bolygók: Mercur nov. 18-án felszálló csomóban, 20-án 

alsó conjunctióban lesz. Nov. folyamán a Scorpius csillag
képéből a Libra csillagképe felé mozog.— Vénus nov.-ben 
a Virgo csillagképében tartózkodik, még pedig nov.

5-ikén y-tól délre, 10-ikén j-től délnyugatra látható. — 
Mars nov. folyamán az oroszlán csillagképében marad.

Jupiter e hóban oly közel jut a naphoz, hogy nov. 
17-ikétől 1901 január 10-éig holdjai nem lesznek lát
hatók. — Saturnus nov. 2-ikán r. Sagittarii-től délre 
mintegy 1 '/20-nyira lesz s e helyzetétől nov. folyamán 
csak kevéssé távozik el. — Uranus az egész hó folya
mán az Ophinehus csillagkép délnyugati részén lesz 
látható. — Neptun pedig a Gemini és Taurus csillag
képek határában tartózkodik.

Tünemények: November 3-ikán Jupiter II. hold
jának fogyatkozása 2'' 56m 58s-kor, — kilépés 6-ikán 
este u '1 45-4s-kor II. Arietis 5-5 rendű csillagot elfödi 
a hold. — 7-ikén r. o1' i6-im-kor holdtölte — 13-ikán 
r. 7-kor Venus napközeibe jut. — Ugyanaz nap Jupiter 
1. holdjának fogyatkozása 91' 9'” 36s kor, födés. — 14-ikén 
Mars este 6h-kor együttállásban van a holddal. Ugyanaz 
nap í '1 53-8"> kor a hold utolsó negyedben van. 
19-ikén reggel 2>'-kor Venus együttállásban lesz a hold
dal. — 20-ikán d. u. i h-kor Mercur együttállásban a 
holddal. Ugyanaz nap r. 8h kor Mars negyedfényben 
van a nappal. — 23-ikán d. e. ionkor Mercur napkö
zeiben. U. a. nap e. 6h kor Jupiter együttállásban a 
holddal, bekövetkező födéssel. — 25-ikén r. P'kor Sa
turnus együttállásban a holddal és 30-án r. Piscium 
5-3 rendű csillagot elfödi a hold e. 711 377111 kor.

Napfogyatkozás is lesz nov. 22-ikén, mely 4 óráig 
tart, de csak Délafrikában, az Indiai-oceánon és a Suuda- 
szigeteken lesz látható. A fogyatkozás reggel 5I1 4Ó'Om-kor 
kezdődik s g1' 46"2!!i-kor ér véget.

Hulló csillagok. November hónapban a hulló csilla
gok két raja fog feltűnni. 14- 16. közt a Leonidák, és 
22—24 közt a Bielidák. Tudvalevőleg tavaly a Leonidáknak 
a föld pályáját át kellett volna metszeniük, de e nagyszerű 
tünemény minden várakozás daczára elmaradt.

A nap delelése Budapesten középidőben kifejezve:

Október
h 111 S

i-én 11 49 40’S
6-án 11 48 14-4

1 í-én 11 46 51-2
10-án 11 44 49*8
21-én 11 46 54‘9
26-án 11 47 20'4
31-én 11 49 4 ' 1

Újdonságok. A heidelbergi csillagdán Wolf M. egy 
14-edrendű bolygót fedezett fel szept. 26-ikán. Érdekes, 
hogy ő egy 1895-ben felfedezett bolygót akart észlelni, 
de több estén hiába kereste. Fáradozását ennek az új 
bolygónak felfedezése fényesen megjutalmazta.

Júl. 23-ikán Brooks új üstököst fedezett fel, mely 
aug. 4-ikén napközeiben volt. Igen gyorsan mozgott 
északi irányban. Feltűnése idejében azt hitték, hogy 
azonos a múlt évben feltűnt Swift VI. üstökössel, de 
újabb észlelések e feltevést nem támogatják. T. A.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
Czímpapirt felragasztani, üveg- vagy fém-

edényre úgy, hogy azokat se víz, se más folyadék le 
ne mossa, legalkalmasabb a következő eljárás: Készítsünk 
két oldatot; az elsőt úgy, hogy 100 súlyrész (például 
gramm) gelatint feloldunk 300 súlyrész eczetsavban s 
azután hozzá dörzsölünk 10 súlyrész glycerint. A má
sodik oldat áll 20 rész kálium dichromátból, feloldva 
200 rész vízben.
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Használatkor összedörzsölünk az első oldatból 2 részt 
és a másodikból 1 részt s ezzel a péppel bekenjük a 
ragasztandó papírt.

Megszáradás után sem meleg vagy hideg víz, sem 
alkohol vagy aether tartalmú folyadékok nem bántják 
le a czímpapirt az edényről. A bekenésre használt ecse
tet és az edényt azonnal jól ki kell mosni. A keveréket, 
mely sárgaszinű, egy kis formaldehyd-oldat hozzáadá
sával megfehéríthetjük.

Automatikus gázgyujtó. Tudvalevőleg a gázlámpa 
meggyújtása és kezelése bizonyos fokú óvatosságot 
igényel. Sok elromlott Auer-harisnya tanúskodik erről 
s a gázcsapok nyitva felejtéséből származó veszedelmek 
is ismeretesek. A gázláng kezelésének e bajain igyekszik 
segíteni az automatikus gázgyujtó, melyet az itt látható 
(a) és (b) ábrákon bemutatunk, s melynek az az előnye, 
hogy utólag is könnyen ráerősíthető minden égőre, A 
készülék a platinatapló azon tulajdonságán alapszik, hogy 
felületén a gázokat nagy mértékben megsűríti, annyira, 
hogy ezáltal maga is izzóvá lesz. A szerkezet működése 
az ábrából világosan kivehető. Egy csillámlemezke ki

vágása felett lóg a platinatapló, a lemezke csap körül 
elfordulhat és egy a folytatását tevő karon egyensúlyoz
ható. Ha már most a gáz-csapot megnyitjuk, a midőn 
a lemezke a (b) helyzetben van, az áramló gázban a 
tapló megtüzesedik és a lámpa lángra lobban. Az erős 
áramlás, melyet a meleg égéstermékek előidéznek, fel
billentik az egész szerkezetet, úgy hogy az magától az 
(a) helyzetbe fordul, a midőn aztán a taplót már nem 
érik az égési termékek s az ismét kialszik. A mint azon
ban a csapot elzárjuk a lemez ismét lebillenik. A rosszul 
elzárt csap tehát egyátalán nem veszélyes, mert a gáz 
rögtön kigyullad, mihelyest a platintapló izzásba jut.

A gummi arabicum conserválása. Ezt a ragasztó 
szert rendesen elpocsékoljuk, mert legkevesebbet hasz
nálunk fel ragasztásra ; nagyobbrészt kiszárad vagy pedig 
elveszti a ragasztó képességét. Ez utóbbinak az okai a 
levegőben milliószámra élő mindenféle baktériumok. 
Ezeknek a gummi az igazi anyaföldjük, hisz tenyészté
sükre is felhasználják ; de a baktériumok folytán elveszti 
a gummi ragasztó képességet, viszenyőssé lesz. Könnyen 
megóvhatjuk a baktériumoktól a gummi arabicumot, ha 
egy morzsányi kámfort teszünk a felületére, ettől azok 
mind elpusztúlnak s így a gummi arabicum megtartja 
erejét és a kámforgőzök a kiszáradástól is megóvják.

Az iparban nagy jelentőségű fémnek ígérkezik a 
m agnalium  ötvény (magnesium és aluminium vegyiilete), 
a mely a magnesium mennyiségének különbözősége sze
rint, más-más sajátságokat mutat. így: 
ío'Vu magnesium jelenlétében az ötvény hasonló aczinkhez 
15°/0 » » a sárgarézhez
20I)/q » » a bronzhoz.

Patkányokat és egereket a csapdába csalogatha
tunk pár csepp rózsaolajjal, melyet a csalétekre öntünk. 
Ennek az illatnak a finom ízlésű patkányok és egerek 
nem tudnak elleuállani s biztosan belemennek a csapdába.

Férgek (poloskák) stb. elpusztítására a legbizto
sabb szer az eczetsav, a melyet kis üvegfecskendővel 
kell a bútorok, falak stb. nyílásaiba befecskendezni. Az 
eczetsav olcsóbb bármely más féregírtó szernél.

A kőszén drágasága folytán hasznos tudni, hogy 
mekkora a különböző tüzelő anyagok melegfejtő képes
sége. A következő számok adnak erről felvilágosítást, 
a hol az 1 kg. tüzelőanyag teljes elégésénél .keletkező 
meleg hectocaloriákban van kifejezve. (Egy hectocaloria 
— 100 caloria — kell körülbelül 1 kg. jéghideg víz fel
forralására)

1 kg. kemény száraz fa ad 28 hectocaloriát
1 kg. turfa 32
1 kg. salgó-tarjáni barnaszén 48—52
1 kg. pécsi szén 68—70
1 kg. porosz szén 72—76
1 kg. coaks 74—78
1 köbméter világító gáz 50

Megjegyzendő, hogy 1 köbméter száraz bükk- vagy 
tölgyfa átlag 41 a—5, puha fenyőfa pedig 3 métermázsát 
nyom. E szerint 1 mázsa porosz szén fi'itőértéke egyenlő 
2‘/._, mázsa száraz bükkfáéval, úgy, hogy átlag 1 köb
méter bükkfa 2 mázsa porosz szénnel egyértékű fűtő
szer. Miután ma a porosz szén mázsája nálunk 2 frt 
körül van, ott a hol a köbméter felvágott száraz keményfa 
4 írtnál olcsóbb, az ezzel való fűtés gazdaságosabb is, 
egészen eltekintve a fával fűtés egyéb előnyeitől.

Magyar Királyi Államvasutak 
Üzletvezetősége, Debreczen.

27,581/1900. szám.
PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y .

Alulírott üzletvezetőség az igoi., esetleg további 
két évben szükséges pályafentartási fák, deszkák, pallók 
szállításának biztosítása czéljából pályázatot hirdet.

A pályázati feltételek, méretjegyzékek és ajánlati 
minták minden üzletvezetőségnél és kereskedelmi és 
iparkamaránál megtekinthetők, a debreczeni üzletvezető
ségnél díj nélkül is megszerezhetők.

A pályázati feltételek alapján szerkesztett ajánlatok 
1900. é v i n o v e m b e r  hó 20-án d é li  12 ó rá ig  
nyújtandók be a debreczeni üzletvezetőség 1. osztályánál. 
Á bánatpénzek egy nappal előbb leteendők az  ̂üzlet
vezetőség gyűjtő-pénztáránál.

M a g ya r K irá ly i  Á lla m va su ta k  
Ü zle tv e ze tő sé g e , D eb reczen .

(Utánnyomás nem díjaztatik.)

Magyar Királyi Államvasutak.
i52,814 1930. számhoz.

PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y .
A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága a jövő 

1901. évi január hó elsejétől deczember hó 31-ig, esetleg 
az arra következő további két évben szükséges, mintegy 
650 métermázsa gyapotfonal (nagyobbrészt csapágyakhozji, 
900 kg. fehér gyapotfonal és 600 kg. fehér gyapjú
fonal szállítását biztosítani óhajtván, ez iránt nyilvános 
pályázatot hirdet.

Az ajánlatok legkésőbb fo lyó  é v i n o v e m b e r  hó  
24-ik  n ap ján ak  d é li  12 ó rá já ig  terjesztendők be, 
a bánatpénz pedig folyó évi november hó 23-án déli 
12 óráig teendő le.

A pályázatra vonatkozó részletes módozatok leírását 
tartalmazó Pályázati felhívás», mely az ajánlattevő alá
írásával ellátva az ajánlathoz csatolandó, a Magyar Kir. 
Államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál 
(Budapest, Andrássy-út 73. sz.) kapható, a hazai keres
kedelmi és iparkamaráknál és az üzletvezetőségeknél 
pedig megtekinthető. Ezen Pályázati felhívás kíván
ságra postán is megküldetik.

A 122,291 1896. számú általános szállítási feltételek 
a fenti hivataloknál megtekinthetők vagy alulírott igaz
gatóság nyomtatványtáránál 50 filléren megszerezhetők.

Ha a feltételeknek postán való megküldése kíván
tatik, a vételáron kívül még 20 fillér postadíj is előze
tesen beküldendő.

Budapest, 1900. évi október hó 16-án.
A M agy. K ir. Á lla m va su ta k  

Igazga  t  ósága.
(Utánnyomás nem díjaztatik.)
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W EISZBERGER  
MIHÁLY =
„H ungária“ kerékpárkészitü é s  javítóműhely
* BUDAPEST *
VI., Izabella-u tcza 61., A ndrássy-út sarok.

^ 9 *

I
 Kerékpárkészítő- és javító- 

műhely — a legjobb angol 
anyagból elkészített kerék
párokat 2 évi jótállás mellett 
szállítok. Kerékpár- és varró
gépjavítások szakszerűen, 
gyorsan  és pon tosan  esz
közöltetnek. —

¥ ¥ ¥
Kerékpárberaktározás  
téli idényre 4 korona.

Bruchsteiner és Társa
czímtáblagyár,

BUDAPEST,
YÍ., Podmaniczky-utcza 45.

Tüköriiveg-, ía-, 
bádog- és vászon- 
táblák '
legszebb és legolcsóbb 
kivitelben készíttetnek.

Rajzokkal és mintákkal díj- 
-----  talanul szolgálok.

^ ^ Á Á Á Á Á l A Á Á l Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á i v A g

Szabadalmi szám 16794.

BECK KÁROLY
ú jo n n a n  fe lta lá lt  és sz a b a d a lm a zo tt

•»- felső ablak-szellőzlclői. -»•
Alkalmazhatók szögletes és félkörű abla
kokra. Egészség szempontjából igen ajánl
hatók, mert a legnagyobb helyiségei is lég1- 
huzam nélkül szellőztetik. Bárkitől könnyen 
felhelyezhctők. Kiköltözés alkalmával anél
kül, hogy a fa vagy fal rongálódnék, köny- 

nyen levehetők.

M á z a k ,  vendéglők, iskolák
és m agán lakáso kra  nélkülözhetetlen!

Ám 7 kor. €50 fillértől 
18 koronáig.

Képviselve: EB LE L A J OS  által,
VI., Révay-utcza 2 4 .

Vidéki megrendelések gyorsan teljesítetnek.
Tisztelettel

Beck Károly, lakatos-mester,
~  Budapest, VIII., József-utcza 28. zn
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GERBER REZSŐ
kárpitos és díszítő,

■— BUDAPEST, ..... ........ —
VI., Gyár-utcza 11., Andrássy-út sarok. 

Készít mindennemű

kárpitos- és *r -r- 
díszítési munkákat

a legízlésesebb és

legdíszesebb r: 
kivitelben —

legjutanyosabb áron.

Elvállal teljes lakásberendezéseket
továbbá

függönyök és szőnyegek nyáron át í

— — való megőrzését, =  j
Kerti díszletek és színpadteláliításokműkedvelők részére. |
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N E M  H U L L  A H A J ,  N I N C S  T Ö B B É  j
K O P A S Z  E M B E R  ! Szenzácziót kelt a gyógyfű- )
kivonatom, melyet évek hosszú során át tanulmányoztam, I 
hogy mikép lehessen meggátolni a megkopaszodást.c^o I

E X IK Á T O R
K a p h a t ó  m i n d e n ü t t .
Egy üveg ára 2 40 kor.

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri E 
használat után rögtön meg nem szűnik a hajhu llás, P 
korpaképződés és mindennemű fejbőrbetegség. —
Vidéki megrendeléseket utánvét mellett azonnal eszközöl |  
Dobé Nándor, úri, női és színházi fodrász, Buda- ) 
pest, Nefelejts-utcza 2 7 , szám. c==i30c3=>o'ieiiocî ocE3o |
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CALDERON! és TÄRSA j
t

B U D A P E S T  Váczi-utcia 30 és Kishid-utcza 8. sz.

— Ajánl -

színházi látcsöveket 
alumíniumból * * * * * * *

Női látcsöveket hosszú fogantyú
val, zománcz, teknősbékacsont v. 
gyöngyház külsővel. — Legújabb 
Zeiss-féle dupla távcsöveket (Race Glasses). 
Tábori, vadász és utazási távcsöveket a leg
újabb átalakítással, a tirage ripade, erős bőr
tokban. Elegáns szalon lorgnetteket hosszú 
nyéllel. Szemüvegek és orrcsiptetőket a leg
finomabb üvegekkel. Aneroid légsúlymérőket, 
terem- és ablakhőmérőket, stereoskopokat, 
laterna magikákat. Fényképészeti készülékeket 
műkedvelők, turisták részére dús választékban.
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189r;* »i» t;« C zinibalraainkat k itün te tték  
az ezredéves k iállításon .

CZIMBALMOKAT
legjobbat, legolcsóbbat <&£>£

=  csa k
n á l a m  l o l i e t  v e n n i ,

Pedálos, fekete vagy 
barna, szalon, szép 
SK? erős hangút <&&
3 évi jótállással.
Bolti árhoz képest fél
árban 300 koronást 
150— 160 kor.-ért elad.
Alapos tanítást is ad 
havonta 16 koronáért.

JEGES! GÉZA
m űokleveles czim balom - készítő és a vaskoronás 
G G G G 'T ö ' czimbalom felta lá ló ja .

Árjegyzék kívánatra ingyen.

=  B U D A P E S T  =
ViS., N efe le j ts -u tcza  43.

| W ellner Gyula fogmiiterme j
1 Budapest, VI„ Andrássy-út 38. |
ü Készíti a fogtechnika lég
ii remekebb specialitásait K-*

1 S z á j p a d l á s  i
| ------  n é l k ü l i  ------  I
| i W  m ű f o g a k ,  j
I Található egész nap. =
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Fényképező 
gépek, * *

és kellékek 
legjobb * * 
beszerzési

Veszprémi Samu U tóda

P E J T S I K  K Á R O L Y
B U D A P E S T
IV. kér., Károly-utcza 1. sz.

♦
klá rényképészeti Szemle amateur lap 

kiadóhivatala. S 3

kk Nagy választékú raktár úgy szakfény-
^  képészek, mint amateurök résziére.

kjá Árjegyzék és a rényképészeti Szemle 
1 mutatványszámát kívánatra ingyen  

V  megküldöm.

SZIKLAI S.
papír- és tanszer
ül kereskedése zz

Budapest, VII., E rzsébet-körút 15. szám .
y y ^ ^

A legnagyobb választékban kaphatók: 
kísdedóvodaí, foglalkoztató-, 

szemléltető- E és E játék- 
------ szerek, EzEEE

valamint az összes
^  szakirodalmi ^

tankönyvek.

G r u b e r  l e ó  é s  t á r s a
zsinegek, fonalak és kötélárúk
— központi raktára -

BUDAPEST, VII., Károly-körút 7. sz.
Dús v á la sz ték

mindennemű
torna-készletekben.

1587. sz. cheque-szám la 
a m . kir.

postatakarékpén ztárnál.

Telefon-szám  6 2 — 03.

H E L L E  K Á R O L Y
pozsonyi első

osztr.-magy. cs. és kir. kiz. szab. 
mütani, töm lő-hajtószíj és 
=—  kötélveröárú-gyár =

képviselete és raktára.

mi.... . . .llllliilU lli. . . . ... .
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SZŐNYEG-
O T T H O N !

M agyarhoni szőm regek zz 
Keleti és más szőnyegek
Hazai pokróczok .......
Ágyneműek ..
Vasbútorok stb. stb, zzzzz:

r B U D A P E S T
VII., Kerepesi-út 10. 
a Sip-utcza sarkán —
=  TELEFON =

o o Óriási választék © o 
© Feltűnő olcsó árak ©
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E I n d u l á s  Budapest ny. pályaudvarról

D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

1 90 kel. őst. Bécs, Berlin, Páris,
expr. v. Ostende, London

5.55 S Z . V . Palota-Újpest
6.35 n Cegléd, Szolnok
6.45 „ Esztergom
6.55 n Palota-Újpest
7.95 V . V . Lájosmizse
7.30 gy- v. Zsolna, Berlin
8.00 Bécs
8.15 n Temesvár, Orsóvá
8.30 S Z . V. Temesvár
9.15 Palota Újpest
9.35 Bécs, Berlin

D é l u t á n

13.05 S Z . V . Cegléd, Szolnok
13.15 „ Palota-Újpest
13.35 Nagy-Maros
13.40 Nagy-Maros
13.50 „ Dorog

1.15 Palota-Újpest
1.45 gy- v. Bécs, Páris

a )  3.05 S Z . V. Pilis-Csaba
3.30 „ Érsekújvár
2.25 „ Palota-Újpest
3.30 gy- v. Bukarest
2.10 S Z . V . Esztergom
3.45 „ Cegléd
3.55 Lájosmizse
4.35 Szeged
4.30 Palota-Újpest
4.50 n Nagy-Maros
6.00 n Palota-Újpest
6.30 „ Párkány-Nána
6.40 „ Esztergom
7.00 V. V. Verciorova
7.30 n Lájosmizse
7-40 SZ. V. Palota-Újpest
9.05 tv. szsz. Zsolna, Berlin
9.35 SZ V. Bécs

10.10 gy- v. Szeged, Verciorova, Bu
karest

10.40 S Z . V. Vác
b ) l l . 2 0 kel e v. Belgrád, Konstantinápoly
c) 11.30 k. o. e.v. Bukarest, Konstantinápoly

a )  Közlekedik ünn ep- és vasárnap nov. 25-ig
minden kedd, csütört.  és szombat.

c) „  minden szerdán és szombaton.

I n d u l á s  Budapest-Józsefváros p.  u.-ról
D é l u t á n

6.50 | SZ.  V. | Pécel

t r k e i e s  Budapest ny. pályaudvarra
Délelőtt

idő a vonat 
neme h o n n a n

a)  13-50 k. o. e.v. Konstantinápoly, Bukarest
5.40 SZ.  V. Palota-Újpest
6.30 ,, Vác
6.30 „ Szolnok, Cegléd
6.40 } f Palota-Újpest
6.50 ,, Bécs
7.15 ,, Verciorova, Bukarest
7.35 V. v. Dorog
7.35 SZ.  V. Palota-Újpest
7.50 V.  v. Lájosmizse
8.15 SZ.  v. Párkány-Nána
8.35 , , Kis-Kun-Félegyháza
8 35 ,, Esztergom

10.10 ,, Palota-Újpest
10.55 ,, Szeged
11.05 Érsekújvár

D é l u t á n

13.55
1.35 
1 50
I. 58 
3 05 
3.15
4.00 
4.30
4.35
5.45 
6.05 
6.50
7.00 
7-40

/’) 8.15
8.35
8.45
9.00
9.10
9.35 
9 58II. 00
11.10

c) 11.30

SZ.  V

gy- v.

gy- v.
S Z . V.

gy- v.
V V . 

S Z . V.
kel. őst. 
expr v.

v. v. 
k. e. v.

Palota-Újpest
Bukarest
Páris, Becs
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Lájosmizse
Nagy-Maros
Szolnok, Cegléd
Esztergom
Palota-Újpest
Bécs, Berlin
Palota-Újpest
Temesvár
Orsóvá, Temesvár
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Bécs
Esztergom 
Berlin, Zsolna 
Szolnok, Cegléd 
London, Ostende, Páris 

Berlin, Bécs 
Lájosmizse
Konstantinápoly,Belgrád

a) Érkezik minden hétfőn és csütörtökön.
b) Közlekedik ünnep- és vasárnapokon nov. 25-ig, 
e) Érkezik minden kedd, csütörtök és szombaton.

É r k e z é s  Budapesí-Józsefváros p. u.-ra

6.90

Délután
Pécel

I n d u l á s  Budapest k.  pályaudvarról Érkezés Budapest k. pályaudvarra
Dé l e l ő t t

idő a vonat 
neme hová

6 30 v. v. Nagy-Kan izsa
6 50 gy v- Gy.-Fehérvár,N.-Szeben, 

Kolozsvár, Stanislau
6.50 SZ- V . Bécs, Grác
7.10 gy- v- Kassa, Munkács
7.15 Zágráb, Fiume, Roma
7 30 Ruttka, Berlin
7.35 S Z . V . Gödöllő
7.35 Belgrád, Bród
7.50 Kassa, Csorba
8.00 Zágráb, Fiume, Pécs
8.10 Arad, Brassó
8.30 Kolozsvár, Brassó
8.50 gy- v. Bécs, Grác 

Munkács, M.-Sziget8.50 S Z . V.
9.15 M.-Sziget, Stanislau
9.35 ” Ruttka, Berlin

D é l u t á n

13.00 S Z . V. Kis-Kőrös
13.25 Bicske, N.-Kanizsa
12.35 Hatvan
1 45 gy- v P'ehring, Grác
1.55 Kolozsvár, Arad, Sz.-Né

meti
2.20 Bécs, Páris, London
3.30 S Z . V. Bicske
3.35 gy- v. Kassa, Lemberg
2.40 Konstantinápoly
2.45 S Z . V. Hatvan
2.55 Szolnok
3.00 gy-v- Zágráb, Fiume, Róma
3.20 V . V. Adony-Szabolcs, Paks
3.35 S Z . v . Szabadka
3.45 gy- v. Ruttka, Berlin
4.30 S Z . V. Győr
5 20 Ruttka, Berlin
5.45 Kolozsvár, Brassó
6.25 Hatvan
7 05 M.-Sziget, Stanislau
7.35 N.-Kanizsa, Trieszt 

Kassa, Csorba 
Zágráb, Fiume, Eszék

8.00
8.30
8.55 , Miskolc, Lemberg
9.00 t szsz Bicske
9.15 gy v- Kolozsvár, Bukarest
9 35 S Z . V Gyékényes, Bród
9.55 Fehring, Grác

10.00 Arad, Brassó
10.20 Belgrád, Eszék, Bród
10.45 SZ  V. Bécs, Sopron
11.10 v. v. Ruttka, Miskolc

I n d u l á s  Buda-Császárfürdö kitérőről
D é l e l ő t t

6 14 S Z . V. Esztergom

D é 1 u t á n
12-30 S Z . V. I Dorog
1 55 Pilis-Csaba
2 29 „ Esztergom
6-30 S Z . V. | Esztergom

Dé l e l ő t t

idő a vonat h o n n a nneme
5.00 t. szsz. Arad
5 20 V.  V. Ruttka, Berlin
5.45 SZ.  V. M.-Sziget
6.10 Brassó, Arad
6.15 t. szsz. Bicske
6.35 S Z . V Lemberg, Miskolc
6.40 Bécs, Sopron
7.05 Belgrád, Bród
7.10 Brassó, Kolozsvár
7.25 Grác, Fehring
7.30 Hatvan
7.50 gy. v Bukarest, Brassó
7.55 V.  v. Paks, Adony-Szabolcs
8.15 SZ.  V Kassa, Csorba
8.20 Fiume, Zágráb, Eszék
8.40 gy. v. Fiume, Róma

n )  8.45 S Z . V. Hatvan
9.15 Szolnok
9.20 Győr

10.00 Szabadka
10.05 Ruttka, Fülek
10.15 " Nagy-Kanizsa, Trieszt

Dé l u t á n

12.25 SZ.  V Hatvan
12.50 gy- v - Berlin, Ruttka
1.05 Konstantinápoly
1.25 Gyékényes, Pécs
1.30 . i Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Bécs
1.50 Kolozsvár, Arad, Sz -

Németi
2.05 Grác, Fehring
4.50 SZ.  V. Bicske, N.-Kanizsa
5.35 Hatvan
6.05 Győr
6.20 Brassó, Kolozsvár
6.40 Belgrád, Eszék
7.00 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.15 &y* v - Bécs, Grác
7.20 S Z . V. Brassó, Arad
8.00 Fiume, Zágráb, Pécs
8.10 Stanislau, M.-Sziget
8 30 Munkács, M -Sziget
835 gy v Róma, Fiume, Zágráb
8.4 5 SZ V. Kis-Kőrös
8.50 Kassa, Csorba
9 15 Bécs, Grác
9.20 gy- v- Berlin, Ruttka
9.40 N.-Szeben, Gy.-Fehérvár,

Kolozsvár, Stanislau
9.50 S Z . V. Trieszt, N.-Kanizsa

10 00 gy- v. Munkács, Kassa
a) Közlekedik október 31-ig.

Érkezés Buda-Császárfürdő kitérőbe
D é l e l ő t t

7.17 V . V. Dorog
8.45 S Z . V. Esztergom

D é l u t á n
4.41 SZ V. Esztergom
8.29 Pilis-Csaba
9.20 V. V Esztergom
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

M O L N Á R  V I K T O R
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ éstegifj. SZÁSZ KÁROLY

1 . ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 
1 9 0 0 . DECZEMBER 1 . ..

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

= S Z E R K E S Z T Ő S É G :  
VII., IZ SÓ -U T C Z A  4 . SZ.,
HOVÁ A LAPBA SZÁNT KÖZLE
M É N Y E K  ÉS A FOLYÓI RATOK 
CSERE PÉLDÁNYAI  KÜLDENDŐK.

BUDAPEST, 1 9 0 0  —
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS 
KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA



TARTALOM: Vörösmarty. Legifj. Szász Károly. — A csillagászat fejlődése a XIX. században. Dr. Köves- 
ligethy Radó. — A magyar író-telegraph. Kj. — Hangszerek a párisi világkiállításon. Gm. — 
Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.

Felhívás előfizetésre*
Az «Uránia» egyelőre havonkint jelen meg. 

Július és aug. hónapokban azonban szünetel.
Az «Urániád-1 az «Uránia magyar tudomá

nyos egyesület» tagjai külön díj fizetése nélkül 
kapják; nem egyesületi tagoknak az «Uránia» 
előfizetési ára:

egész évre . . . .  8 korona,
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyv

kiadó-hivatalához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 4.) intézendők.

A z « Uránia» szerkesztősége.

F E L H Í V Á S
belépésre az Uránía-egyletbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába 
egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát 
fizet (ha ez összeget részletekben kívánja le
fizetni, a teljes befizetésig 5%-os évi kamatot 
is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki kötelezi 
magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvez
ményeket élvezi:

1. díj nélkül kapja az egylet összes kiadvá
nyait, köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;

2. az első előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház minden előadására joga van 
— a tagsági jegy előmutatása mellett — akár egy 
földszinti vagy erkély-széket, akár egy páholyt 
50V0-OS árkedvezmény mellett vásárolni;

3. szabadon látogathatja az egyesület és a 
színház által rendezendő kiállításokat.

Kérjük mindazokat, a kiknél taggyűjtő-ívek 
vannak, hogy azokat Cseike Győző, miniszteri 
számvevőségi aligazgató, egyesületi pénztáros 
czímére (Budapest, V., Hold-utcza 8.) mielőbb 
visszajuttatni szíveskedjenek.

A z Uránia-egyesület elnöksége.

arcz-crémet hasz
náljon NAGYSÁD!

mely a világ legjobb creme,
Eltávolít az arczból minden tisztátalansá- 
got és a bőrt bársonyfinommá teszi. — 
Egy elegáns doboz creme ára I  korona. 
— Kapható a feltaláló: RÉVÉSZ ÖDÖN 
V. cs. és kir. gyógyszerésznél Budapesten, 
Csengery-utcza 26., továbbá a »HUNNIA« 
gyógyszertárban, Erzsébet-körút 56. szám.

Postai szétklüdés naponta az egész világba!

»V« N a g y  m .
=  =  fényképészeti 
czikkek dús raktára

B U D A P E S T  =
VII., Károly-körút 3. (Huszár-féle ház)

jánlja dús raktárát a leghíre
sebb gyártmányú fényképező 
készülékekről. A legolcsóbb 
bevásárlási forrás kézi és 
utazási kamarákról, úgyszin

tén a fényképészethez szükséges összes mű
szerek és kellékek állandóan nagy válasz 
tékban raktáron vannak. Kényelmes

^  laboratórium. ^
Szaktanítás ingyen. Képek kifogástalan kidol
gozását elvállalom. »»*»»*»*»»»*>♦>*»«**>»»***>»»»»»

= = =  T E L E F O N  10 — 61. " ......... ....

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Háló, ebédlőszobák ó-német- és 
barok-stil, szőnyeg és bőrdivánok, 
íróasztalok, ingó-, függőlámpák, 
valamint minden e szakmába vágó 
tárgyak legolcsóbban s legjobb 
minőségben kaphatók

■KULflNQER =====
MŰBUTOR ÜZLETÉBEN

BUDAPESTEN AÄ '



1. évf. 1900. deczember 1. 6, szám

URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNJA M. T. E. K Ö Z L Ö N YE

E folyóiratot az Egyesület tagjai M O L N Á R  V I K T O R
közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik egy évre 8 korona.
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VÖRÖSMARTY MIHÁLY.
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Vörösmarty*

Az 1800-ik esztendő deczember hava első 
napján, Vörösmarty Mihálynak, Nádasdy 

 ̂ Mihály gróf nyéki gazdatisztjének egy 
rozzant uradalmi házban bírt egyszerű lakásán, 
megszületett a család első fiúgyermeke.

Ki gondolta volna akkor, hogy abban az 
alacsony házikóban egy dicsőségben gazdag 
földi pálya kezdődik? Ki hitte volna, hogy 
annak a — bár nótás kedvű s élénk képzelő- 
désű — falusi asszonynak és annak a nemes 
szivű és erős magyar érzésű, de egyszerű gazda
tisztnek piczi fiacskája egy rövid negyedszázad 
múlva Magyarország első költője lesz, s ha az 
elsőséget később megosztja is más két társá
val, de a halhatatlanságban egy sorban marad 
velük? Képzelhette volna-e valaki, hogy a nyéki 
bölcső igénytelen kis lakója nem sokára új 
korszakot nyitand a magyar irodalomban, s 
hogy az agyában forrongó gondolatokat és a 
szivéből fakadó érzéseket méltó köntösben 
ereszthesse világnak: meg fogja teremteni a 
magyar költői nyelvet, melyet addig egy poéta 
se tudott megalkotni, s melyet ő utána minde
gyik használt?

Annak az 1800-ik esztendőnek deczemberé- 
vel nemcsak egy esztendő, hanem egy egész 
század hunyt el: a XVIII.

A magyar nemzet történetében nagyon neve
zetes korszak volt az, és nevezetes irodalmunk 
történetében is. Politika és literatura talán egy 
ország életében sem függ annyira össze egy
mással, mint éppen nálunk. Népünket a nemzet- 
ellenes támadásokkal szemben költői tüzelik 
ellenállásra, a harczi riadót mindig kiséri a lant 
hangja, s az elzúgott csaták története is a lant 
húrjain száll nemzedékről-nemzedékre. A magyar 
költő sohase tud csak költő lenni, mindig érzi, 
hogy magyar. A haza derűs napjaiban az ő dala 
is tele van fénynyel, napsugárral, viszont a 
zord idők árnya mindig felhőt von homlokára.

A XVII1. század folyamán a hosszas küz
delmek után kimerült, s fásult közönybe sülyedt 
országban elhallgattak a költők is, s a magyar 
nemzeti irodalom, mint a homokba veszett folyó, 
úgyszólván megszűnt létezni is, vagy legalább 
eikorcsosult, elcsenevészedetí, mint az idegen 
köntösbe bujtatott nemzet.

Ebbe a szürke homályba — a mely gono
szabb volt talán a sötét éjszakánál is — a 
legelső fénysugár a Bessenyei György szemei
ből villant. Bessenyei megtestesülése a XVIII. 
századbeli magyarnak: testi-lelki kiváló erők 
lakoznak benne, — de szunnyadnak, parlagon 
hevernek. Mikor aztán a vak sors — mint a 
királynő magyar gárdistáját — Bécsbe veti, s 
új környezetében megdöbbenve látja a maga 
és nemzete elmaradottságát: felébred lelkének 
zsibbadt ereje, lobbot vet nemzeti érzésének 
hamuba temetett parazsa, s elkezd olvasni, és 
kiműveli magát, azután elkezd írni, s megnyitja 
az irodalom felújulásának diadalmas korszakát 
és ezzel a politikai életben is felserkenti álmos 
nemzetét.

Mi sem természetesebb, mint hogy az új 
életre keltett magyar irodalmat a kezdet évei

ben alig nevezhetjük egyúttal nemzetinek is. Az 
egymásután sorompóba álló irodalmi iskolák 
tagjai magyarul írnak ugyan, tárgyuk is gyak
ran hazai, de valójában, tartalomban s formá
ban egyaránt, idegenszerűek írásaik, a francziá- 
soknak épp úgy, mint a deákosoknak, s mint 
anémetes iskola híveinek, — és még a népies írók 
se tudják újjászülni a nemzeti irodalmat, mert 
se elég költői erejük, se költői nyelvük nincs 
hozzá. A kezdet nehézségeit fokozza a bécsi 
központ szünet nélküli németesítő munkája, 
a rideg czenzura, a magyar nyelvnek a hivatalos 
világban el nem ismert volta, s irodalmi köz
pont hiánya, mely utóbb említett hiány meg
szüntetése érdekében alapította — nagy lelke
sedéssel, de kevés eredménynyel — a szép 
tehetségű Kármán József az Uránia ez. folyó
iratot.

A rendkívüli nehézségek daczára a magyar 
irodalom alig egy-két évtized alatt fejlődni kez
dett és hódított a nemzeti eszme érdekében. 
A magyar nemes urak kezdték az új magyar 
könyveket olvasni és újra magyar ruhát öltöt
tek — s a németesítő törekvések nyomása alatt 
növekedni kezdett a nemzeti érzés sudárba szök
kenő fája.

A XVIII. század hanyatló napjának utolsó 
sugarainál vessünk egy pillantást az irodalom 
állapotára, a Vörösmarty születése idején.

Bessenyei már visszavonult, s a bécsi tevé
keny élet után falusi birtokán temetkezett el ; 
Kazinczy börtönbe zárva, a bilincsnél is súlyo
sabb büntetésre: tétlenségre volt kárhoztatva, 
s tán még az ő nem egy könnyen csüggedő 
lelke is elborult, ha vezető nélkül maradt iro
dalmunk jövőjébe nézett; a kóbor katonaéletet 
abban hagyott Kisfaludy Sándor lelkében zson- 
ganak már a Kesergő szerelem édes-bús dalai, 
de a világ még mit se tud róluk; nem tud 
Berzsenyiről sem, ki megírta ugyan már nem
zeti büszkeségtől duzzadó ódáját, «A felkölt 
nemességhez , s nemzeti fájdalomtól keserű 
szózatát «A magyarokhoz», de titkon, senkitől 
se sejtve, egy méhes csöndes rejtekében, vagy 
egy terebélyes fa hűvös árnyékában ; a jó öreg 
Ovadányi generális, «A peleskei nótárius» hal
hatatlan költője, élete utolsó esztendejét taposta 
már; Kölcsey 10, Kisfaludy Károly 12 éves 
fiúcskák még, — az csöndesebb, ez rakonczát- 
lanabb, hogy sem jövőjükhöz nagy reményeket 
lehetne fűzni.

Az ismert költők közt a legünnepeltebb: 
Virág Benedek, a megújhodás korának első 
igazi tehetsége, ki éppen az előtte való évben

1799-ben — adta ki összegyűjtött verseit. 
Baráti Szabó Dávid — kifáradva a sok nyelvé
szeti polémiában — falura vonulva kezdi fordít- 
gatni Virgilius Aeneis-ét, melyből a fiatal Vörös
marty Mihály alig másfél évtized múlva olyan 
mohón szívta magába a maga tehetségét termé
kenyítő költői levegőt! Révai szorgalmasan 
dolgozik a magyar nyelvtudomány megterem
tésén, hogy néhány év múlva közre adhassa 
alapvető munkáit. Dugonics András lelkesen 
írja nemzeti tárgyú regényeit, s Csokonai 
is énekli — nem elég méltánylattól kisérve - 
a költői erőtől duzzadó Lilla dalokat, s hosz-
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szas bolyongás után visszatér Debreczenbe, 
hogy kevés esztendők leforgása után meghaljon 
a földnek, s feltámadjon a halhatatlanságnak.

Ez a magyar irodalom vázlatos képe abban 
az esztendőben, a mely Vörösmartyt adtanekünk.

Vörösmaríyból, gyermek korában, a benne 
szunnyadó lángésznek egyetlen, szikrája s£ pat
tant k i; csöndes, méla gyermek vaia, minden 
szertelenkedés nélkül. Akkor senki se jósol
hatta volna meg nagy jövőjét; de ha most 
visszatekintünk gyermekkorára, a lelki örök
ségre, mit születésével magával hozott, vissza 
a környezetre, melyben élt, — s itt nem csak 
családját, hanem faluja népét s a láthatárán 
belüli vidéket is értve: későbbi nagyságának, 
emberi és költői kiváló tulajdonainak számtalan 
csiráját fedezhetjük fel a gyermekkor porhanyó 
talajában. Avagy nem független szellemű s 
politikai kérdésekben kérlelhetlenül magyarkodó 
atyjától kellett-e örökölnie azt az erős nemzeti 
érzést, a melynek pályája későbbi szakában 
valóságos megtestesülése lön, e tekintetben 
mind máig egy magyar költőtől se szárnyal
tatva túl, beleszámítva Aranyt, sőt a lobogó 
lelkű Petőfit is?! S vers iránti érzékének némi 
halvány nyomai vájjon nem kereshetők-e abban 
az élénk kedélyben, a mely édes anyját — 
különösen még leánykorában — dalolásra, gyak
ran egy-egy dalocska komponálására ösztö
nözte? Komolysága, mely hű kísérője, sokszor: 
árnyéka, volt egész életén át, — nem szintén 
az élet gondjaival annyit küzdött apjától örök
lött tulajdonsága volt-e? A természet képeinek 
rajongó festése iránti tehetségét, mit elbeszélő 
és lyrai műveiben oly méltán bámulunk, nem 
vihetjük-e vissza arra az előszeretetre, a mely- 
lyel már kis gyermekkorában járni kezdte az 
iratos mezőket, a napsütötte szőlőhegyeket, 
többre becsülve minden egyéb mulatságnál 
azt, ha ott bukdácsolhatott az aratók nyomá
ban, vagy a nótás szedők között?! Nyelvérzé
kének tisztasága s feltétlen biztonsága se fej
lődhetett volna ki talán oly nagy mértékben, 
ha kevésbbé magyar helyen születik vala, s 
ha nem áll annyit szóba a nép egyszerű fiai
val, mint a hogy azt a gazdaságban, s a falu
ban már gyermekkorában tette.

íme: a későbbi Vörösmarty leikületének, 
érzelem- és gondolatvilágának első alapjai!

13 éves korában, mikor már városi iskolába 
jár, Fehérvárott, — egy latin órán erősen meg
ragadja figyelmét a praepositiók hexameterbe 
szedett sora, s maga is kezd verset csinálni. 
Az, persze, csak csinálmány volt, de már éb
redezni kezdő költői tehetségének gagyogása.

Néhány év múlva Pestre kerültével, későbbi 
hivatása mindjobban előre veti fényét, mi azon
ban akkor inkább árnynak látszott apja előtt, 
ki nem igen örült annak, hogy addig kitünően 
tanuló fia a tankönyvek helyett egyszerre ver
ses könyveknek esik, s tanulás helyett azokat 
bújja, a mi azután kevésbbé sikerült iskolai 
bizonyítványokat eredményezett.

Atyja halála után, egészen maga erejére lé
vén utalva, tizenhét éves suhancz korában ne
velői minőségben a Perczel Sándor előkelő 
házába került, hol nyolcz esztendőt töltött,

fiatalságának legszebb korát, melyben életpá
lyája választásának koczkája is elvettetett.

Ott, a Perczel-háznál — előbb Pesten, majd 
a tolnamegyei Börzsönyben — a tanulás és 
tanítás nehéz gondjai közepette lép rá a fiatal 
Vörösmarty arra az útra, mit neki az égi ke
gyelem kijelölt.

Olvasmányai nyomán — melyek közül em
lítsük meg Virág és Berzsenyi ódáit s Kis
faludy Sándor Himfy-jét — lyrai verseket kezd 
írni, és pedig helylyel-közzel — mint pl. «A szátia- 
kodóhoz»; és «A szellőhöz» (1822) ez. dalok
ban, az érzésnek olyan közvetlenségével, a 
hangnak oly frisseségével, a melyből későbbi 
diadalaira már lehetett következtetni.

Pesten megnézi Kisfaludy Károly darabjai
nak előadását, s egyszerre drámaíró akar lenni: 
belekezd Salamon-jába, majd megírja Zsig- 
mond-ot

Mind e munkái azonban csak a fiatalkori 
kísérletek szokott czíme alatt foglalhatók össze.

Tulajdonképeni költői pályája, nagy szabású 
eposával, Zalán futásá-val kezdődik, melynek 
megírásában több külső körülmény is hatott 
közre.

Említsük először a Perczel-ház fiatal, bájos 
leánya, Etelka iránt támadt szerelmét, mely 
megkezdett költői munkásságának nagyobb 
arányú kiterjesztésére serkentette, éveken át 
táplálta költői erejét, az imádott leány nemcsak 
lyrai versei írásánál játszván a múzsa szerepét, 
hanem az eposokban szereplő bájos nőalakok
hoz is mintául szolgálván.

Másik fontos tényező, a melynek Vörös
marty pályája irányításában szintén nagy része 
volt: a nemzet politikai közhangulata, a mely 
az alkotmány elleni erős támadások következ
tében mind hevesebben sürgette a sérelmek or
voslását. Megmozdul a Vörösmarty hazafi lelke 
is, s lantján zengeni kezd a nemzeti érzés 
húrja, agyában pedig, eleinte mintegy álom
szerű sejtelem homályában, megjelennek a régi 
magyar dicsőség képei, melyeket — érzi 
fel kellene idézni, hogy buzdítsák a jelen fiait 
egy fényesebb jövő kivívására!

íme, így fogant meg Vörösmarty költői kép
zeletében a Zalán futása. S hogy annak meg
írásába bele fogjon és szinte szédítő gyorsa
sággal megírja, ahhoz elég volt Aranyosrákosi 
Székely Sándor «A székelyek Erdélyben» czímű, 
dióhéjba szorított kisded eposának megjelenése.

Nem lehet e kis eposnak Vörösmartyra való 
hatása tekintetében akkora jelentőséget tulaj
donítani, mint a hogy azt némelyek teszik, s 
maga Vörösmarty is tévedt vagy szerénykedett, 
mikor — még évek múltával is — oly elhatá
rozónak és irányítónak vallotta a Székely epo
sának hatását Zalán megírására. Több mint 
bizonyos, hogy Vörösmarty a Székely Sándor 
művecskéje nélkül is megírja Zalánt, ha talán 
valamivel későbben kezd is hozzá s lassabban 
halad benne, s ha talán itt-ott másképen szer
keszti is. Kétségtelen, hogy előbb foglalkozott egy 
honfoglaláskori nagy epos tervévej, vagy leg
alább gondolatával, s biztatta is Árpád meg- 
éneklésére az Ovidiust forgató Egyed barátját, 
a bonyhádi derék katholikus plébánost, a ki,
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valamint káplánja, Teslér, s a környéken lakó 
Klivényi, olvasni és irogatni szerető lelkes 
papok, neki mindhárman jó barátai s buzdítói, 
minden bizonynyal nagyobb szerepet játszanak 
költői tehetsége fejlődésének történetében, mint 
Székely Sándor.

Mikor Vörösmarty, Zalán néhány énekével 
elkészülve, 1823 végén ismét Pestre kerül, ott 
feltűnően élénk irodalmi életet talál, melynek 
fő orgánuma az 1822-ben alapított Aurora 
zsebkönyv, vezére: Kisfaludy Károly.

Milyen friss szellők lengedeznek az iroda
lom téréin ! Micsoda átalakulás, mióta a XIX. 
század felvirradt!

Kazinczy, a régi vezér, él még, dolgozik is; 
de vidéken, távol az immár központtá lett Pest
től, s az általa a börtönből kiszabadulása után, 
a század első esztendejében teljes erővel meg
indított nyelvújítási harcz már vége felé jár; 
kiválóan nagy érdemei iránt elismeréssel van
nak ugyan, de gondolatvilágának feszes hideg
sége — minden nemessége mellett, és stíljének 
idegenszerűsége — minden ízlésessége mellett 
se vonzanak már. Kölcsey lyrája a legnemesebb 
lélekből fakad, hazafi fájdalma megdöbbentő 
őszinteséggel szólal meg Zrínyi két énekében, 
és sok, a haza sorsán kétségbe eső lélekben 
talál visszhangra. De a közönség mintha egy- 
időre betelt volna már a lyrával, mely a meg
újhodás korabeli költőknek immár félszázad óta 
úgyszólván egyetlen szócsöve. Még a deákos 
iskola legkimagaslóbb alakja, a mesterét, Hora
tiusi sok tekintetben felülmúló lánglelkű Ber
zsenyi is — kinek lantján a classical formájú 
hazafias óda viharos erővel, égig szárnyaló 
fenséggel zengett a század elején — kezd már 
a múlthoz tartozni, mert a romanticismus fel
kelő napja halványítani kezdi a classicismus 
legtündöklőbb álló csillagainak fényét is.

A magyar irodalom új korszak küszöbén 
áll. A már évekkel azelőtt elkészült Bánk bán-i, 
drámairodalmunknak mind e mai napig leg
eredetibb s leghatalmasabb alkotását — szerző
jével együtt az ismeretlenség homálya takarja 
ugyan még, -  de megjelennek a színpadon 
Kisfaludy Károly Tatárjai, s e darab — mely
ben a nemzeti érzést kivéve, talán minden 
gyönge, nyelvezet, szerkezet, jellem rajz egyaránt, 
óriási sikert arat, és a közönség lelkesedése 
egyszerre ünnepelt költővé avatja a fiatal szer
zőt, a nemzeti romanticismus új korszakának 
első munkását, ki éles szemével észrevette, 
hogy a nemzet a politikai sérelmeknek s egy 
szebb jövő reményeinek közepette mit vár íróitól.

Igen, igen, ez kell a közönségnek: dráma, 
hogy a színpadon saját szemeivel gyönyör
ködhessék a magyar győzelmében s az ellen 
bukásában ; a dramaturgia szabályai mellékesek 

nem is nagyon ismerik őket, — csak hazai 
legyen a tárgy, s nemzeti az érzés és szabad 
szellemű a felfogás, mely azt színre viszi.

A Tatárok után a színpadi sikerek hosszú 
lánczolata következett, a fiatal írók Kisfaludy 
Károly körül kezdtek csoportosulni, s ő egy
szerre az irodalom vezére Ion.

Szinte természetes, hogy a közönség, a mely 
epedve várta, hogy az írók a költői képzelem

friss, csapongó erejével, eleven, színes képek
ben idézzék eléje a múltak dicsőségét, s mely 
a Kisfaludy színdarabjai mellett szinte keresni 
látszott a nagyobb részletességgel, bővebb le
írásokkal dolgozó epikust,
........a ki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,

A riadó vak mélységét fölverje szavával,
S késő százak után méltán láttassa vezérlő 
Párduczos Árpádot s hadrontó népe hatalmát....... ,

a Kisfaludy által megindított reformkor közön
sége kitörő lelkesedéssel fogadta Zalánt, mi
kor 1825-ben a könyvpiaczon megjelent. Szinte 
várták, hogy jőnie kell a nagy lantosnak, a ki 
nem kétségbeesetten mutat rá a múltra, mely
nek dicsősége sohasem térhet vissza, hanem 
a ki szebb jövővel biztatva kelti életre a letűnt 
nagy idők alakjait

Zalánt a közhangulat szülte, s a közhangu
latot Zalán még jobban fokozta. Kétségtelen, 
hogy az 1825-ben megnyílt országgyűlésen 
egybegyült rendekre épp oly lelkesítő és el
határozó befolyást gyakorolt a lánglelkű fiatal 
Vörösmartynak hatalmas hőskölteménye — a 
Zrinyiász óta mondhatni első e nemben, 
mint Széchenyinek ugyanez időre eső fellépése.

Zalán futása nem conceptiójának, nem szer
kezetének köszönheti sikerét. Nincs egységes 
cselekvénye, mely a számos epizódot szerve
sen magához kötni tudná; nincs kimagasló 
hőse, a ki körül a többi alak csoportosulhatna; 
a kornak — melyben játszik — nincs meg a 
maga mythosa, a mi nélkül alig teremhet igazi 
nemzeti nagy hősköltemény. De a hiányokkal 
szemben: a költői képzeletnek szokatlanul friss 
hangja, az egész művön elömlő nemzeti érzés, 
az egyes kiválóan sikerült részek, s mindenek- 
fölött a nyelvezet, a mely soha nem hallott 
bájjal, varázszsal, zengzetességgel szólalt meg, 
érthetővé teszik a rendkívüli hatást, melyet e 
mű az irodalom embereire s a nagy közön
ségre egyaránt gyakorolt.

A Vörösmarty nyelve valami egészen új 
volt. Nem Kazinczynak az elvont rationalismus 
módszere szerint alkotott, idegenből fordított 
szavakkal s idegenszerű mondatfűzésekkel és 
fordulatokkal gazdagított, kicsiszolt nyelve volt 
az, hanem az elavult magyar szavakat és ki
fejezéseket halottaiból feltámasztó, a kifejezé
seknek új értelmet adó, s a szavakat csudála
tosán biztos érzékkel csoportosító és halmozó 
új költői nyelv, a mely a Vörösmarty lantján, 
mindenkitől csodálva, megszületett!

Ennek a költői nyelvnek megalkotása Vö
rösmarty működésének egyik legnagyobb s 
legmaradandóbb érdeme. Ne kisebbítsük Ka
zinczy érdemeit; ismerjük el, hogy ő nemcsak 
hasznos, hanem szükséges előfutárja is volt 
Vörösmartynak, sokszor kicsinyeskedve, sok
szor idegenszerűen, de mindig buzgón dol
gozva nyelvünk csinosításán. De hogy a ma
gyar költői nyelv nemes aranyércze a maga 
egészében és tisztaságában nemzetünk köz
kincsévé válhassék: ahhoz a Vörösmarty költői 
erejének hatalmas olvasztó tüzére volt szük
ség. Mikor tehát a mai magyar költői nyelvről 
beszélünk: első sorban a Vörösmarty geniusa 
előtt hajtsuk meg a zászlót, mert ő alkotta
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meg azt a bűbájosán zengő és édesen folyó, 
viharosan zugó s elevenen festő költői nyelvet, 
a melyen később Petőfi és Arany szólották, 
kikre Vörösmartynak nemcsak költői ereje volt 
hatással, hanem a kiknek sikereiben kétség
kívül nem csekély része van annak, hogy ők 
készen kapták azt a nyelvet, mely költői alko
tásokra oly páratlanul alkalmas.

A Zalán futásával Vörösmarty a Kisfaludy 
Károly vezérlete alatti Aurora-kör iegünnepeltebt) 
tagja lett, hogy néhány évvel utóbb, Kisfaludy- 
nak 1830-ban bekövetkezett halálával, vezérévé 
emelkedjék. Klsfaludyt nem bántotta a Vörös
marty sikere, sőt tiszta szívből örült neki, s 
nem azért ajánlta neki a drámával való fel
hagyást s az epos további művelését, mintha 
a maga babérait féltette volna, hanem mert 
őszintén óhajtotta, hogy Vörösmarty újabb 
babérokat szerezzen.

A cserhalmi ütközetet is Kisfaludy ajánlta 
tárgyul Vörösmartynak, ki csakhamar fel is 
dolgozta azt, s ez egy énekes rövid hőskölte- 
ménynyel költői nevének újabb dicsőséget szer
zett, sőt kortársainak egy része Zalán fölé 
emelte ez újabb művet, különösen Toldy Fe- 
rencz, ki Vörösmarty költői pályájának zenith- 
jébe helyezé Cserhalmot, mely, mint mondá: 
«kicsiny terjedelemben is egy nagy mű érde
mével bír, mind alkotás, s élesen rajzolt sok
féle alakokra, mind a hősi, hazafiúi és tisztán 
emberi motívumok arányos szép összehatására 
nézve. Itt — és a remek részletekben dús 
Egerben, — Vörösmarty költői előadásának va
rázsa erőteljre úgy, mint gyöngédségre s ra
gyogó színezetre, fő fokát érte el».

Toldy valószínűleg helyesen ítélt, mikor 
Cserhalmot Zalán elé helyezte. Mert bár a 
cselekvény egységének hiánya Cserhalom-ban 
is mutatkozik, dee hiány ez egyénekben semmi 
esetre sem oly kirívó, mint a nagyszabású 
Zalánban, hol a főcselekvényt várjuk és nél
külözzük, míg Cserhalom, mint kép, mint egy 
ütközet leírása, nem is kelti fel igényünket, 
hogy itt egyöntetű, s a részekkel szorosan 
egybefüggő mesét keressünk. S mint csatakép, 
bámulatosan nagyszerű ez a Cserhalom ! Mily 
gyönyörűen kezdődik a költemény, apostrophá- 
lásával a cserhalmi hegynek, mely fölött < néma 
borongással megy az őskor lelke». S a festői 
nyelvnek lehetnek-e gyönyörűbben megrajzolt 
képei, mint a mikor egymásután vonultatja fel 
a költő a hármas bérezek sasszemű ifjú urát, 
Salamont, a komoly Gézát, ki:

«. . . .  jámbor
És örömest vesztő, csak kárán nemzete nyerjen ;»

s Lászlót, a fejedelmi vitézt, a kinek nem föld 
ád lelkesedést, hanem:

«. . . .  szűz tiszta szivében 
Él az erős Isten, s a nemzeti ritka dicsőség!»

Azután, mily fényesen megrajzolt alak a Bátor 
Oposé, a ki:

«Irgalmatlan erővel jár a harczi veszélyben,
S még kezeit soha ellenség nem hagyta el élve !»

E gyönyörű csataképnek mily pompás részlete 
a László és Kobut közti viadal; a nemes ma

gyar herczegnek ajkain milyen igazán fejedelmi 
szavak zendülnek elejtett ellenfele fölött:

Meg ne tiporjátok ti Biharnak gyermeki őtet,
Nem harczol többé, temetését várja porában.»

S mily hasonlíthatatlanul szép'képben rajzolja 
meg a fejedelmi költő, a Dember, kún hadnagy 
elestét:
«Szép, míg déli tetőn áll a fiatal fa,̂  verőfény 
Járja fejét, lombjának zúgva hízelkedik a szél,
S gyönge virágok bújnak elő, hűtőzni tövénél, 
Harmatos árnyékban; de hamar jő ellene szélvész,
S forgó harczaival csikorogva kirántja tövéből.
Akkor napfénytől elhalnak az ifjú virágok,
S hervadt lombjai közt szomorúan hallgat az alszél . . . .»

A költői erő mily teljével van festve a László 
és Ogul közötti irtózatos csata, — s az érzés
nek milyen nemessége zeng az Etelke szavai
ban, melyekkel Árbocz teteméhez járul:

«........én őt kis csörge patakhoz
Eltemetem s lobogó dárdát tűzök le porához, 
Fölszedem a kikelet rózsáit s parti virágok 
Bokraival sírjára teszem. Hervadjanak ott el,
Mint ő is szomorún elhervada ifjú korában.»

S midőn az oly igazán költői hangon meg
kezdett művecskét, melyben az erőtől duzzadó 
és színben ragyogó képek oiy harmonikus 
csoportozattá tömörülnek, e hangzatos szavak
kal végzi — múltat, jelent és jövőt összekötve 
— a költő, ismét a cserhalmi hegyre mutatva:
«Vajha, midőn oda tér honnunk fia, el ne felejtse 
Őseit, és szabadabb lélekkel zengje utánunk: 
Cserhalom, a te tetőd diadalnak büszke tetője!»

nem természetes-e, hogy elragadta első olvasó 
közönségét, ki a múltak dicsőségén lelkesedve, 
s a jelennek nehéz idejét, de már a kibonta
kozásra vezető utat is látva: büszkén, lelkesen, 
szabadon tekintett a jövőbe, a mely felé ked
ves — most már legnagyobb — költője mutatott!

De ha Cserhalom sok tekintetben igazán 
eléje helyezhető Zalánnak, kétségtelen az is, 
hogy viszont Cserhalmot — valamint az utána 
következett többi epikai költeményt: a Tiindér- 
vö/gv-e t, a Délsziget-G, Eger-1, Széplak-ot, 
Magyarvár-1 és Rom ot — bár ezek is sok, 
gyönyörű lappal ékeskednek, — mind túlhaladta, 
sőt messze hagyta Vörösmarty utolsó hősköl
teménye: «A két szomszédvár». A tragikai fel
fogás tisztasága, a conceptio fenségessége, a 
cselekvény kerekdedsége, a jellemek és szenve
délyek tökéletes rajza, a nyelvnek a sötét tar
talommal mindig egyforma összhangban álló 
zordon ereje és így az összhatásnak úgyszól
ván minden gáncsot elnémító harmóniája min
den idők epikai alkotásainak egyik legdrágább 
gyöngyévé teszik e munkát.

Az egész magyar epikai költészetben ritkítja 
párját ez az erőteljes, megrázó dictio, mikor a 
két várúr egyikének a csatatérről hazatérő fia 
utolsó ízig kipusztítva találván házanépét, égre 
emelt tekintettel bosszút esküszik a gyilkos 
szomszéd ellen :
«........Testvérért testvér és házatya hulljon atyáért;
Szolgák szolgáért pusztuljanak, és legyen, a ki 
Felmarad a fajból, rabnőm a Káldori lányzó :
Lássam szép fiatalságát hervadni buvában,
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S hallhassam panaszát, az enyémmel gyászban egyenlőt. 
S akkor is én se legyek boldog; de keservben az éltet 
S búban emészszem meg, mint illik végivadéknak :
És legyek a házhoz, melynek nincs népe, hasonló. 
Mindezeket halld meg, te ki élsz, örök Isten, az égben! 
Káldorok ellen imádságát így végezi Sámson.

Hátat fordítva a magát túlélt classicismus 
hideg eszményeinek, s a német sentimentális- 
musnak egyaránt, és a letűnő kor fegyvertárából 
egyedül a classikai formát tartva meg, a költői 
meleg képzelet romanticismusával tölté meg 
azt Vörösmarty.

Tíz éven át dolgozott ez epikai nemben, 
melynek Zrínyi óta nem akadt hivatottabb mun
kása nálánál. Epikus utódai közül az egy Arany 
mérhető hozzá, de igazságtalan volna az a mű- 
biró, a ki nem akarná elismerni, hogy Arany
— a népies alapon fejlesztett nemzeti epos 
halhatatlan lantosa sem mindenben szárnyalta 
túl mesterét. A XIX. század e két nagy magyar 
epikusa közt sorrend nem, legfeljebb párhuzam 
vonható. Arany epikus költeményeiben több 
az eposi nyugalom, — míg Vörösmartyéi inkább 
ódái szárnyalásúak; Arany nyelve népiesebb, 
zamatosabb, a Vörösmartyé ragyogóbb; Arany 
képei plastikusabbak,Vörösmartyéi színesebbek; 
a Toldi költője jobban tudja rajzolni a lelket, 
a Zaláné elragadóbban festi a külső dolgokat; 
mindezeknél fogva Arany mélyebb hatást tesz, 
Vörösmarty jobban elkápráztat, de egyiket
— és pedig akármelyiket — olvasva a másik 
után, egyik se rontja a másikat.

Nagyobb epikus költeményei sorának lezá
rásával se szakított Vörösmarty egészen az 
elbeszélő költészettel. A 30-as és a 40-es évek
ben egy csomó egészen rövid költői beszélyt 
írt, melyekben epikusi legnagyobb fogyatkozása 

hogy egységes cselekvényt alkotni nem 
igen tudott — alig tűnt fel, hiszen ez apró 
művecskék meséjéül elég volt egy-egy ügyes, 
vagy költőien szép gondolat; viszont lyrai 
érzelmessége — mely eposaiban, sőt még drámái
ban is oly sokszor árad túl, — előnyére vált 
e kis beszélykék formás és megkapó kidolgo
zásában. E művek közül a legszebb, s általában 
Vörösmarty összes költeményei közt a legelső 
helyek egyikét foglalja el Szép Ilonka, az ősz 
nagyatyjával egy messze erdei lak csöndjében 
élő ábrándos leánykának az álruhás Mátyás 
király iránt támadt, s a lovag kilétének kitudó- 
dásával gyilkos fájdalomban elhaló szerelméről 
szóló bús történet. E három szakaszos költe
mény, a mese megható egyszerűségével, a fel
fogás költőiességével, a hang bájával s a jel
lemzés találó erejével, valódi remekmű. Mily 
gyönyörű fordulat a második szakaszban, hogy 
míg a férfiak Hunyadi emlékéért s a királyért 
isznak, és az ábrándos leányka — oda se 
figyelve — folyton a deli fiatal vendégről, 
annak kilétéről gondolkozik:

«Vaj’ ki ő és merre van hazája ? . .. .», —

gondolata mintegy suggestiv erővel vonja magára 
a vadász figyelmét, s az egyszerre felé fordul:

«Téged is, te erdők szép Anrága,
Üdvözölve tisztel e pohár,
Hozzon Isten egykor fel Budába . . . .

S mikor később Ilonka csakugyan felmegy 
Budára, nagyapjával, s ott megtudják, hogy 
vendégük maga a király vala: az igazi költői 
erő milyen finom érzésével van festve a leányka 
lesújtó fájdalma, mely se nem tör ki szenve
délyesen, se nem higul siránkozó szavakká, 
hanem néma marad s mint a láthatatlan féreg 
a virág gyökerén, úgy végzi pusztító munkáját 
a szegény Ilonka szivében.

E gyönyörű vers régebben talán a legked
vesebb szavaló darabja volt különösen a nők
nek, kik — ha jól szavalták — mindig nagy 
hatást értek el vele, a hangverseny-termek do
bogóján s salonokban egyaránt. Manapság az 
újabb költők erősen kiszorították a régieket, a 
mit különben csak akkor lehet kifogásolni, ha 
új emberek gyenge verseit teszik divatossá a 
szavalok. De miután ez is gyakori eset, nem 
árt rámutatni, hogy mily kár a szavalóknak 
elhanyagolniok Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, 
Tompát, kiknek köteteiből mindenféle tárgyú 
és hangulatú, soha el nem avuló, soha meg 
nem unható szebbnél-szebb szavaló darabokat 
találhat férfi és nő, fiatal és élemedettebb korú 
egyaránt.

Az epikai elem révén itt említsük meg Vö
rösmarty próbálkozását a ballada terén. E mű
fajt abban a tisztaságban, mint a hogy azt 
később Arany megteremté, Vörösmarty még 
nem tudta megalkotni; e fajta versei, mint Szi
lágyi és Hajmási, Salamon, Bnvár Kami, Éj
féli ház, Túri nője stb. az elsőt kivéve 
még nem igazi balladák, de azért különösen 
Szilágyi és Hajmási, valamint Salamon, meg- 
kapóan szép költemények. S a szív legigazabb 
érzéseit érintő, Hontalan ez. versét is itt em
líthetjük.

De talán még igazibb sikerrel írta életképeit, 
komolyakat és humorosakat egyaránt. Amazok 
közt — s általában irodalmunkban, egyike a 
legszebbeknek A szegény asszony könyve , 
melyben megindítóan rajzolja szomorú özvegy
ségben, emésztő egyedüliségben élő anyját:

«A ki maga néz a tálba,
Azt az étel nem táplálja :
Több annak a gondolatja,
Mint a mennyi jó falatja.. . . »

S milyen megkapóan mondja el az imádságos 
< könyv >> történetét, melyet ketté tép a «szegény 
asszony», hogy a szomszédnénak is jusson, 
magának is maradjon vigasztaló.

«S ha van Isten mennyországban,
Nem imádkoznak hiában.

A humoros életkép terén Gábor diák, Laboda 
kedve, Pétiké, kitűnő dolgok. Ezekbe már népies 
elem vegyül, a mit Kisfaludy Károly is felvett 
már költészetébe, színpadra is vitt, de kissé 
felszínesen, míg Vörösmarty népiessége jellem- 
zetesebb, humora mélyebben gyökerező.

«A két szomszéd vár» - ral igazán fenségesen 
fejezte be Vörösmarty nagyobb elbeszélő köl
teményeinek sorát. De miért kellett elhagynia 
az epos terét épp akkor, mikor e nemben a 
legtökéletesebbet alkotá? Miért csapott át újból 
— s ezúttal kitartóbban — a drámához, mely 
téren szintén vannak kiváló érdemei, sőt sikerei
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is, — de melyen hasonló dicsőség mégsem 
lehetett osztályrésze? Lehet, hogy éppen a tra- 
gikai erejével ható «Két szomszédvár » sikeréből 
következtetve, drámaírói erőt vélt magában 
érezni, s minthogy Kisfaludy Károly halála 
után számbavehető drámaíró nem volt, úgy lát
szik komoly becsvágya támadt a Kisfaludy 
által virágzásnak indított drámairodalmat tovább 
fejleszteni. Kétségtelen azonban, hogy drámái
ban sohasem tudott a tragikai fenségnek, erő
nek és egyszerűségnek oly feltétlen magas
latára emelkedni, minta «-Két szomszédvár»-ban.

Vörösmarty drámaírói működésének javarésze 
a század negyedik évtizedére esik. Ifjúkori kí
sérletein (Salamon és Zsigmond király) kívül 
csak a Bujdosók-at, valamint Csongor és Tiindé-i 
írta a 20-as évek végén • a Vérnász, A fátyol 
titkai, Marót bán s az Áldozat a következő 
évtized szülöttei. Még későbben — a negyvenes 
évek elején — írta utolsó darabját, a Czillei 
és a Hunyadiak czíműt.

Vörösmarty, színműírói működését megelő
zőleg Shakespearet tanulmányozta. Minden
esetre a legjobb iskola, csakhogy Vörösmarty 

ki nem volt igazi színpadi tehetség — abba 
a hibába esett, a mi a nagy mesterek követői
nél nemcsak rendes dolog, hanem természetes 
is: hogy az igazi nagy tulajdonságokat utánozni 
nem tudván, a könnyebb fajta külsőségeket kö
vetik, a mik a nagy írók leggyengébb oldalai, 
így Vörösmarty is — különösen első darabjai
ban — Shakespearenek az angol nemzet tör
ténetéből vett darabjait vette mintául, s histó
riákat adott, a helyett hogy egymásra ható 
jellemrajzzal és cselekvénynyel igazán életképes 
színdarabokat tudott volna alkotni.

Később azonban dictiója drámaiabbá, jellem
festése valószerűbbé, s a cselekvény megalko
tása iránti érzéke is erősebbé válván, sikerült 
jobb drámai műveket teremtenie, úgy hogy 
Vörösmarty — a maga korában a színpadnak 
is ünnepelt költője lön. Az utókor nem méltá
nyolja Vörösmarty drámaírói munkásságát. Da
rabjai úgyszólván teljesen lekerültek a színpad
ról s csak Nemzeti Színházunk adat elő évente, 
deczember elsején — egy-egy Vörösmartydarabot 

kegyeletből. Fájdalom, az ilyen kegyeletes 
esték rendesen elég kegyetlenül bánnak el a 
költővel: mindenki azt gondolja, hogy ilyenkor 
nem azért adnak elő valamely darabot, mert 
az megérdemli, hanem mivel hogy az úgy illik. 
Ilyen kegyeletes módon tették hitelvesztetté 
szegény jó Kisfaludy Károlyt, kinek pompás 
darabjaiban nemcsak színszerűség és kedély, ha
nem a manapság oly kelendő elmésség is nagyon 
bőven van. Vörösmarty szomorújátékai közül 
évek hosszú során át «Az áldozat»-ot láttuk 
— s az utóbbi évtizedekben talán egyetlen 
egyszer Marót bán-t. A színészek — tiszteletre
méltó, de kevés kivétellel — nem nagyon jól 
tudván szerepüket, ajkaikon a Vörösmarty gyö
nyörű dictiója nem igen kapott szárnyra. A 
rendező azokat a vörös-barna lepleket akasz
totta a vitéz Szabolcs vezér és ellene nyakába, 
a melyek már rég lekoptak Moliére Sganarelle- 
jeiről. A közönség persze nevetett a kopott 
díszleteken s megunta a vontatott előadást.

Egyszer — théatre parée alkalmával — Cson
gor és Tünde került színre gyönyörű kiállítás
ban, gondos előadásban s a közönségnek 
határozottan tetszettek nemcsak a bohókás, 
hanem az érzelmes jelenetek is.. Mindenkit 
elragadott az a valóban tündéri báj, az a költői 
varázs, a mely e mese-darab minden során el- 
ömlik, helylyel-közzel — mint például a nemtők
nek Shakespeare «Szentivánéji álmára» emlé
keztető, de azt se nem utánzó, se mögötte nem 
maradó jelenetében — a magyar költői nyelv 
mindekkoráig utolérhetetlen színpompájával. S 
e darab csai<hamar lemaradt a műsorról!

Gondos előadásban Az áldozat hatna ma 
is ; még élénkebben hatna Marót bán, mely
nek — némi naivsága s némi túlromantikus- 
sága mellett — kitűnő részei is vannak, hogy 
csak Maródiak és Bodnak ötödik felvonásbeli 
nagy jelenetét említsem, melyben az egymásra 
ismerő testvérek feltámadó szenvedélye viharos 
erővel, igazán drámai formában talál hangot.

S <A fátyol titkai» is — bár a kritikusok 
rendesen lesújtó vállveregetéssel szólnak róla - 
határozottan szinpadképes darab, mely feltét
lenül megállná helyét egy nemesebb eszmé
nyekért dolgozó színház műsorában. Adni kellene 
Vörösmartyt, nem csak ünnepélyes alkalmakkor, 
hanem közönséges napokon, kétszer-háromszor 
évente, s más-más darabját, de nagyon gondos 
betanulásban és rendezésben, s a közönség, 
megismervén, meg is szeretné a Vörösmarty- 
darabokat, a mai drámaíró nemzedéknek pedig 
nem fölösleges alkalma nyílnék tanulni Vörös- 
martytól legalább nyelvművészetet, a mi ne 
felejtsük — nem utolsó kelléke az igazán jó 
drámaíróknak.

Shakespeareből két darabot fordított Vörös
marty: i83g-ben, ereje teljében, [alias Caesart, 
erőteljes és ragyogó nyelven tolmácsolva a 
nemes Brutusnak, s az engesztelhetetlen Cas- 
siusnak, a római jellem e két kitűnő képviselő
jének, és a sima Antoniusnak szózatait; 1855-ben 
pedig, élete utolsó esztendejében, befejezte «Lear 
király»-nak, az öregség e megrázó tragédiájá
nak évekkel azelőtt megkezdett fordítását. Bele 
kezdett Romeo és Jnlia átültetésébe is, de e 
munkája töredék maradt.

Vörösmarty a dráma elméletével is sokat 
foglalkozott. írt dramaturgiai tanulmányokat, 
néhány kimerítő drámabirálatot, és az Athe- 
naeum-bz számtalan szinbirálatot. Ebbéli műkö
dését kiváló előszeretet, gondos tanulmány és 
higgadt ítélet jellemzik.

Es most, úgyis a prózánál tartván — mielőtt 
Vörösmarty legkiválóbb működésére, lyrai köl
tészetére térnénk — említsük meg röviden nagy 
költőnknek a próza terén kifejtett egyéb mun
kásságát.

Vörösmarty beszélyeket is írt a Koszorá-bz 
és az Aurórá-ba, s bár nem annyira hivatás
ból, mint inkább — Gyulai kifejezése szerint 
«szerkesztői szorultságból , e téren is alkotott 
figyelemre méltót, mint például a Kecskebőr-1, 
a tömzsi Röhögi Jankónak és a nyurga Lőcs
láb Jakabnak jóízű humorral írt históriáját.

Vörösmarty, ki a nyelvnek oly kiváló mű
vésze volt, gondos nyelvészeti tanulmányokat
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is folytatott; lelkes híve, követője volt Révai 
rendszerének, síkra szállt mellette az Akadémiá
ban, s úgyszólván neki köszönhető, hogy az 
Akadémia is e rendszert tette magáévá, a mely 
mai helyesírásunknak is alapja. Vörösmarty 
maga is írt értekezéseket a nyelvtudomány 
köréből, a melyek, aesthetikai czikkeivel együtt, 
összes művei kiadásában jó félkötetre rúgnak.

A mi prózai munkái még vannak Vörös- 
martynak: az néhány társadalmi s politikai 
tárgyú czikk, Széchenyi Kelet Népéről, a Zsidó
ügy- ről, Az átalakulás napjairól stb. A politi
kában nem igen vett részt Vörösmarty; az 
1848-iki országgyűlésnek tagja volt ugyan, de 
soha se szólalt fel; 49-ben elfogadta a kegyelmi 
szék birájává történt kineveztetését, de dolga 
alig akadt. Megvoltak a maga szilárd politikai 
nézetei — miket a haza igaz szeretete és tiszta 
szabadelvűség jellemeznek, — de ahhoz, hogy 
gyakorlati politikussá váljék; hiányzott belőle 
a hivatottság, rátermettség.

Politikailag is voltaképen csak mint költő 
szerepelt, tisztán és fényesen fejtve ki politikai 
hitvallását műveiben : eposaiban — mikről már 
fentebb szóltunk — és különösen lyrájában.

A lyra terén Vörösmarty, költői pályája alatt 
folyton dolgozott. Majdnem négy évtized vá
lasztja el a Sok vész riaszt a tengerek árjain» 
kezdetű, alkaiosi strophákban írt, s még min
den eredetiség nélkül, tisztán olvasmányai hatása 
alatt született költeményt «A vén czigány» viha
ros rhapsodiájától. E négy évtized alatt Vörös
marty lyrájában a fejlődésnek mennyi fokozatá
val,a fajtáknak ésaformáknak mily sokféleségével 
találkozunk. Az értéktelen kísérlettől a modern 
formájú hazafias óda mondhatni absolut tökély- 
lyel megteremtett képviselőjéig a tehetségnek 
mily izmosodása, az érzésnek milyen mélyülése 
és tisztulása, s a sikernek milyen emelkedése ! 
Műveli a lyra majd minden faját: ír tiszta dalt, 
ódát és hymnust, dithyrambot és rhapsodiát, 
elégiát és bölcselkedő éneket. S az antik for
máknak több fajával megpróbálkozván, később 
a nyugati formáknak száznál több faját adja, 
és már a nemzeti formákat is kezdi művelni, 
tehát Petőfi, Arany és Tompa számára ezzel, 
s a nép ajkán már századok óta használatos 
assonnancz-rím divatba hozásával is utat mutat. 
A lyra terén Vörösmarty fellépésével tartalom
ban, hangban és formában egyaránt vége az 
addigi egyhangúságnak; eddig mintha csak egy 
fajta madara lett volna a magyar költészet berkei
nek: most egyszerre hangossá válik az erdő, 
édesen csicseregnek az apró madarak, fütyül
nek a pajkos rigók, búg a vadgalamb s bána
tosan zokog a csalogány, és égre tör a pacsirta 
szárnyaló éneke.

De Vörösmarty fejlődése, míg legnagyobb 
lyrikusaink közé emelkedett, nem ment nagyon 
gyorsan, s küzdenie kellett a közönség han
gulatával is, mely eleinte nem akart felmele
gedni az ő lyrai költeményein, ámbár Vörös
marty már akkor jeles dolgokat írt e nemben, 
mint például egy gyönyörű elégiát a Kis gyer
mek halálára; de a közönségnek szokatlan 
volt, hogy Vörösmarty, a ki epossal lépett fel, 
azzal szerzett hírnevet, s eleinte költői tehet

sége javarészét annak művelésére látszott for
dítani, az ősi dicsőség hatalmas énekei mellett 
apró dalokat írjon.

Csak a 30-as években kezdett kimagaslani 
mint lyrikus, s osztatlan elismerés kisérte mű
ködését. Hazafias érzése és szerelmi vonzódása 
ahhoz a leányhoz, ki később felesége Ion, ihlet
ték lantját, mely azután csak a szabadságharcz 
leveretésével némult el, hogy a költő életének 
utolsó esztendeiben alig-alig adjon hangot a 
tört húrokon !

Vörösmarty szerelmi lyrájában nem nyilat
kozik meg annak a lobogó szenvedélynek ereje, 
a mely Petőfit olyan ellenállhatatlanul ragadja; 
a dalra mindig kész Petőfi közvetlensége sincs 
meg Vörösmartyban, kinél gondolat és forma 
gyakran nem mindjárt találnak egymásra; de 
viszont Vörösmarty érzései gyakran finomab
bak, gondolatai kiemelkedőbbek és verselő 
művészete választékosabb, a nélkül, hogy a 
forma keresésére fordított fáradság meglátsza
nék versein. A rythmus iránt rendkívül éles 
érzéke van, bár zenei hallása — mint a hogy 
a szintén kiváló versíró érzékkel bírt Goethé
nek alig volt.

A tiszta dal terén a Kis leány baja czímű 
híressé vált versében, de az ugyanazon időben 
írt 'Szép hajadon» czíműben is, a lehető leg- 
bájosabb műdalokat adta, bár e versek — me
lyeknek tartalmához a naiv hang és a pompás 
forma szinte utánozhatatlan kedvességgel simul 
— nem a maga lelkében, csak költői képzeletében 
támadt hangulat szülöttjei. — A Gyász és remény, 
Idához és Késő vágy czímű kis versek őszinte 
hangja mily megható ! S második, az elsőnél 
mélyebb, komolyabb szerelme tárgyához, Laurá
hoz írt verseinek sorozatában mily elbájoló 
szépek vannak, miket az érzés tisztasága, s 
minden melegség mellett is bizonyos komoly
ság jellemeznek: a Laurához, a Haragszom 
rád, a Laurának (két pár distichon) czíműek 
mily hangzatosak s mily kedvesek! A meren- 
gőhöz czímű vált köztük leghíresebbé, melyben 
a szerelem hevét bölcselkedés mérsékli, a nélkül, 
hogy a már nem fiatal költőnek az életboldog
ság keresésére irányuló tanácsai unalmasakká 
vagy nagyképűekké válnának; a végsorokban 
pedig nagyobb kitörés nélkül, de mélyen át- 
érzett szavakban vallja meg szerelmét a költő, 
s kér viszontszerelmet.

A szerelmi hév a lyrai versek közt az Ábránd 
czíműben ragadja el leginkább Vörösmartyt, 
sőt ebben lázas szenvedélyéé fokozódik. Meg
kapó indulat, hatalmas erő van e négy strófás 
kis versben :

. . . .  «Szerelmedért 
Fa lennék bérez fején,
Felölteném zöld loinbozatját,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén 
Szerelmedért , —

énekli a költő, nála szinte szokatlan rajongással.
Kiváló Vörösmarty az epigramma terén is. 

Szive melegével, művészete finomságával és 
gondolatai nemességével tűnik ki ezekben a 
maguk nemében szinte bevégzett tökélyű apró
ságokban is.
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A vallásos hang kevés helyen csendül meg 
Vörösmartynál; szerelmi és hazafias érzése két
ségkívül sokkal erősebb volt vallásos érzésénél, 
de azért nemes lelke távol járt a vallástalanság 
rideg tartományától. Felekezeti színezete azon
ban egyáltalában nincs költészetének, báj akad
tak a költőket felekezetiség szempontjából osz
tályozok között, kik a protestáns Petőfivel és 
Aranynyal szemben Vörösmartyt «katholikus» 
költőnek szeretik tartani. Hogy a katholikus 
Vörösmarty mennyire nem volt elfogult fele
kezeti ember, arra legjobb bizonyság epigramm- 
jainak egyik legszebbike, a «Pázmány czímű, 
melyben e szavakat adja a «bíboros Cicero «ajkaira:
«Pázmán, tiszta valóságnak hallója egekben,

Megtért térítő, állok az Isten előtt,
S hirdetek új tudományt, oh halld s vedd szívre magyar nép:

— Legszentebb vallás a haza s emberiség.»
Az az erős hazaszeretet, mely e kis versecs- 

kében is lobogva ég, és a páratlan szívnemes
ség sugallta Vörösmarty legszebb verseit, az 
ódákat, egész költészetének legszebb, legépebb, 
legmaradandóbb gyümölcseit. Ide kell soroz
nunk a játszi hangon induló, majd lassú tem
póba, sokszor ismétlésekbe eső, de vége felé 
ódailag szárnyaló szép Fóti dal-1; a Liszt Ferencz- 
hez czímű már igazi óda; ide tartoznak Az úri 
hölgyhöz, Az élő szobor, a megrázó erejű Em
berek czímű, és a komoran, de mégis magasz
tosan bölcselkedő óda: Gondolatok a könyv
tárban. De e költeményei között első helyen, 
tehát költői fejlődése magaslatán, a Szózat áll.

A Száza t-oi 1836-ban írta, s 1837-ben jelent 
meg az először a Bajza «Aurorá»-jában, s ha
tása rendkívüli volt. 1843-ban a Nemzeti Szín
ház igazgatója pályadíjat tűzvén ki a Szózat 
megzenésítésére, az Egressy Béni szerzetté dal
lam lön a nyertes. Hogy a modern hazafias 
óda e remekének híre az ország határain túl 
is elterjedt, mutatja az, hogy németre, francziára, 
olaszra, oláhra, szerbre stb. is lefordíttatott.

A Szózat rendkívüli hatása — épp úgy mint 
annak idején a Zalán-é — költői absolut becse 
mellett a nemzetnek a szabadságharczot meg
előző hangulatára vezethető vissza, a melynek 
a Szózat leghívebb kifejezője volt. Mikor Szé
chenyi, a reformkor első politikai vezére, a 
gyors haladás mellett izgatva, kimondá hires 
igéjét, hogy «Magyarország nem volt, hanem 
lesz», — s ingerülten rótta meg a múltak dicső
ségéért való rajongást: a nemzet — a lángelme 
megnyilatkozásának hatása alól magát kivonni 
senki se tudva bár mégis megoszlott véle
ménynyel fogadta a «legnagyobb magyar» nyi
latkozatait. De mikor utóbb Vörösmarty a Szózat
ban oly szent meggyőződéssel és fenséges 
nyugalommal intette a magyart, hogy rendü
letlenül legyen híve hazájának, a hol — áldja 
vagy verje sors keze — élnie s halnia kell; s 
azután, nem szertelen hangon, hanem a leg
nemesebb büszkeséggel utalt a nemzetnek a 
múltban véren szerzett dicsőségére, a szabad- 
ságharczok irtózatos küzdelmeire, melyek leg
jobbjaink vesztét okozták, s apasztották fajun
kat, hanem azért:

Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán . .

majd a jelen vészes küzdelmeire, a nemzet- 
ellenes törekvések irtózatos nyomására czélozva, 
szinte fanatikus hittel kiáltott fel:

«Az nem lehet, hogy annyi szív.
Hiába onta vért . . .», —

és hogy:
«Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor » . . . .;

s mikor a hit és remény fényes rajza mellett 
az esetleg bekövetkező bukás sötét képét is 
megfestette, hogy:

«. . . . jőni fog, ha jőni kell
A nagyszerű halál . . . .»,

és végül a kiengesztelődésnek szent nyugal
mával, fején mintegy túlvilági dicsfénynyel, 
intézte magasztos szavait a magyarhoz, mutat
ván a haza földjére:

«Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez eltakar . . . .», —

mikor meghallotta a nemzet ezt a hatalmas 
Szózat- ot, a mely a jelen fiai előtt megdicsőíti 
a múltat, s bizalmat gerjeszt a jövő iránt, a 
melynek vagy szabadság, vagy halál lesz a 
neve, de rabszolgaság soha: az ország lelke
sen, szinte mámorosán tapsolt a költőnek, kinek 
ajkain egy nemzet bsiizkesége, reménysége, 
vigasztaló érzése talált hangokat!

E verset minden magyar szivébe beírta Vö
rösmarty, és az szent örökségként száll apáról 
fiúra; megjelenése után csakhamar zengett az 
ország minden részében, s nem halt el a nem
sokára bekövetkezett csaták viharában sem; 
lopva, titkon, ott zengett a szivek mélyén 
honnét ki nem törölhető — az elnyomatás 
sötét éjjelében, s az alkotmányos élet hajnalá
nak is a Szózat volt pacsirtadala; ma is éne
keljük minden alkalommal, valahányszor ünne
pélyesebben esik szó a nemzeti állam viharos 
múltjáról, s fényes jövőjéről, és az annak érde
kében most is folyó, soha meg nem szűnhető 
nemes küzdelemről. A Szózat hangjai csak a 
magyar faj pusztulásával némulhatnak el. Míg 
egy fia él a nemzetnek, az nem felejtheti el a 
«Hazádnak rendületlenül»- t!

íme, a Vörösmarty halhatatlanságát ez egy 
költeménye is biztosítja. De e versen kívül is 
rászolgált arra, műveinek fényes sorozatával. 
Kétségtelen, hogy legnagyobb költőink egyike, 
kit nemzeti érzése mélységének és nyelvezete 
zengzetességének tekintetében eddig még senki 
sem szárnyalt túl. Korában a legnagyobb lel
kesedés, elismerés vette körül. Mikor hosszas 
testi betegség után és a haza szomorú sorsa 
fölötti aggodalmak okozta lelki szenvedések 
közepette, 1855-ben meghalt, húszezernél töb
ben követték koporsóját, s gondolatban bizo
nyára az egész ország ott volt. De születésétől 
íme száz esztendőnek s már halálától is majd
nem félszázadnak kelle eltelnie, hogy a nem
zetnek eszébe jusson az ország fővárosában 
szobrot emelni a Szózat költőjének. A leg
újabban támadt nagy felbuzdulás azonban nem 
dönti meg azt a sajnálatos igazságot, hogy 
Vörösmartyt ma nem méltányolják eléggé. Nem
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elég, hogy darabjait nem adják, hogy költe
ményeit nem szavalják, de nem is igen olvas
sák műveit. Pedig Vörösmartynak nem volna 
szabad kiszorulnia az olvasott költők sorából, 
ha budapesti szobrát majdan felállítjuk is, azzal 
ne tartsuk lerovottnak a Vörösmarty geniusa 
iránti tartozásunkat. S ha foglalkozunk e költő
ki rálylyal, ne csak irodalomtörténeti nagyságát 
hirdessük, ne csak kegyeleti alkalmakkor áldoz
zunk emlékének: hanem olvassuk műveit minél 
gyakrabban, — táplálva, erősítve, fejlesztve 
nemzeti érzésünket és aesthetikai érzékünket 
egyaránt!

Leg ifj. Szász Károly.

A csillagászat fejlődése a XIX. 
században.

Uránia múzsa a XIX. század küszöbét két 
tudós karján lépé át, a kik a kutatási mód
szerekben a legellentétesebbek. Addig pá

ratlan tudományos sikerekkel koronázta kegyelt
jeinek fáradalmas munkáját s ezek nyomában 
egyformán kitüntetéssel ajándékozta meg és hal
hatatlanságot adott neveiknek. Az utódokban ma 
is folytatódik munkájuk; az ellentétek is fenn- 
állanak, de mert közös czélt keresnek, nem 
károsak, hanem egymást segítők. A század 
közepén, egy évi közön belül mindkét törekvés 
ugyanazon egy merész probléma előtt áll. Egy
formán szerencsés kézzel fejtik meg, és meg
teremtenek a már úgyis mérhetetlen világban 
új világot: ci láthatatlannak csillagászatát. 
Majd folytonosan előítéletek ellen harczolva, 
minden talpalatnyi földet kitartó, komoly mun
kával véve be szegődik hozzájuk az astrophy- 
sika. Alig egy harmad százada, hogy él, mégis 
a láthatatlannak astronomiájában egyedural
kodó; jelvényei: a Spektroskop és a photogra- 
phia.

A két tudós a század küszöbén Laplace és 
Hcrschel. Amaz rendkívüli mathematikai tudás
sal «az égi mechanika» czímű örökbecsű mű
vében Newton törvényének legvégső conse- 
quentiáit vonja s ez alapon építi fel az egész 
astronomiát. Tán soha távcsövön át nem né
zett és dicsekedve mondhatja, hogy meg tudja 
állapítani a Hold mozgásából még a Földnek 
nagyságát és alakját is, a nélkül, hogy író
asztala mellől mozdulni kénytelen volna.

Hcrschel fáradhatatlan megfigyelő; távcsöveit 
maga készíti, felfedezéseinek száma légió. Tán 
egy nehezebb egyenletet sem oldott meg soha
sem, de megolvasva a távcsövének látmezejé- 
ben látható csillagokat, e számokból tudja 
reconstruálni egész mérhetetlen csillagrendsze
rünk — világunk — alakját.

Laplace nyomdokaiba lépett Leverrier; Her- 
schel követője Bessel lett. Bolygórendszerünk 
határát ekkor Uranus bolygó jelezte, melyet 
Herschel még 1781-ben fedezett volt fel. E 
bolygó a leggondosabb számítás mellett is 
folytonosan eltért pályájából s ez eltérésekből, 
bár szabad szemmel az égen absolute nem 
volnának láthatók, Leverrier egy az Uranus

pályáján túl álló új bolygóra következtetett, 
melyet helyzetét illetőleg az Uranusra gyako
rolt csekély hatásaiból oly pontosan határozott 
meg, hogy 184Ő. szept. 23-án, a számolási 
eredmények közzétételének napján, a kijelölt 
helyen meg volt található. Az új bolygó a 
Neptunus volt. Bessel már korábban foglalko
zott ugyanezen gondolattal, de más tervei el
vonták figyelmét e tárgytól. Leverrier fényes 
felfedezése idejében a Sirius fényes állócsillag 
saját mozgásával foglalkozott. Ebben periodikus, 
alig néhány tized másodperezre rugó szabály
talanságokat talált, a melyeket Sinusnak egy 
addig láthatatlan kísérőjével magyarázott. E 
megjövendölt csillagot Clark 18Ó2 elején tényleg 
felfedezte s a megfigyelés igazolta a mintegy 
húsz évvel korábban tett számítást, hasonló
képen bevált Bessel jóslata, Prokyont illetőleg, 
melynek kísérője ma már szintén távcsövön 
követhető.

Az a köznapi megfigyelés, hogy a közeledő 
lokomotív sípjának hangja emelkedik, a távozóé 
pedig mélyed, az úgynevezett Doppler-féle elv 
az astronomiában beláthatatlan horderejűvé vált. 
Ez a fényre átvive annyit jelent, hogy vala
mely felénk közeledő csillagnak keverékfényé
ben bármily szín ' hangmagassága nő, a mit 
az által lehet észrevenni, hogy a színképben 
az egyes színeket elrekesztő Fraunhofer-ié\e 
sötét vonalak a színkép ibolya vége felé tolód
nak. Ha ezt az eltolódást sikerül megmérni, 
akkor ismerjük a csillag felénk irányított vagy 
tőlünk eltartó mozgásának sebességét is. Ez 
eltolódás persze oly kicsiny, hogy a subjectiv 
benyomások iránt oly fogékony szem, melynek 
látását a levegő folytonos nyugtalansága is 
megtéveszti, ez esetben nem megbízható mérő
eszköz.

A photographiai eljárások ma már majdnem 
tetszés szerint érzékenynyé tehetők, és e ké
pességükkel párhuzamban halad ama törekvés, 
hogy a szemet a csillagászat majd minden 
mérésében a teljesen objective ítélő és a levegő 
nyugtalanságának alig alávetett érzékeny le
mezzel helyettesítsük. A spectral-analyzisben ez 
már is teljesen sikerült és a csillagoknak a Iá 
tás vonalába eső sebessége ma 100 méterig 
biztosan határozható meg. E sebesség perio
dikusan változó, ha a csillag egy másik kísé
rővel együtt physikailag összefüggő rendszert 
képez, melynek — mint a kettős csillagoknál 
általában — mindkét tagja a közös súlypont 
körül kering. Ily úton az utolsó tíz év alatt 
28 spectroscopiai kettős csillagot fedeztek fel, 
a melyek annyira közel állanak, hogy a leg
hatalmasabb távcsövek sem bírják elválasztani. 
S e kettős csillagok száma, melyek keringése 
a két test nagy közelsége folytán egyszersmind 
igen rövid tartamú, rohamosan emelkedik. Az 
álló csillagok a legnagyobb és legjobb távcső
ben is csak fénylő pontok maradnak, melyeken 
semmiféle részlet fel nem fedezhető. A speetro- 
scop a mondott elv alapján még azok tengely 
körüli forgását is kimutatja, a melyet távcsővel 
magában sohasem sikerülne constatálni.

Rendkívül érdekes és fontos, hogy e ket
tős csillagok többnyire szabályosan változó csil



lagok. A fényváltozás valóságos fogyatkozás, 
a mely az által áll elő, hogy a kísérő a fénylő 
csillag és szemünk közé lép. A fényváltozás 
gondos lemérése spectroscop nélkül is néhány 
esetben okvetlenül meglévő egy, sőt több kí
sérőre utalt. A vöröses csillagok között talál
ható fény-változók periódusa szabálytalan, nem

rülbelül úgy, mint a hogy a Földön meghatá
rozzuk az egyes helyek geographiai szélességét 
és hosszúságát. Ha e munkát időről időre is
mételjük — Hipparchos volt az első, a ki Kr. 
előtt 135-ben 1080 csillagnak helyét adta, akkor 
megismerjük az álló csillagok saját mozgását 
az éggömb felülete mentén (mert az «álló»

is e csoportba sorolhatók. Ezeket Napunk 
módjára foltok borítják, melyek száma perio
dikusan változik, bár nem oly pontosan meg
szabható törvények szerint, mint minőket a 
fogyatkozások körül ismerünk.

A csillagászatnak egyik fő feladata az álló 
csillagok helyeinek pontos meghatározása, kö-

csillag elnevezés csak történeti név, mely nem 
felel meg a tudomány mai állásának), megis
merjük a Föld physikájára is annyira fontos 
praecessiót és a földtengely rövid periodusú 
ingadozásait. Nem kevésbbé vonhatók fontos 
következtetések a csillagok térbeli eloszlására 
és ezzel a «világunk alakjára és méreteire. A
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helyzetét is adja, mintegy három millió csilla
got foglal magában.

A világ mérhetetlenségének fogalmát Cop- 
pernicus vezette be. Valamint a vasúton tova
robogó utas a közeli külső tárgyakat ezek 
távolságához mért mozgásban látja, mely a 
vonat saját mozgásának tükörképe, úgy a Föld
del együtt mozgó ember is a Nap körüli ke
ringés tükörképét az álló csillagok látszó moz
gásában fogja fellelhetni. Ily látszó mozgásról 
Coppertiicus idejében mit sem tudtak, és a he- 
liocentrumos rendszer geniális megalkotója

nehéz szívvel kénytelen volt kimondani, hogy 
az álló csillagok oly óriási távolságban vannak 
tőlünk, hogy e távolsághoz képest a Föld pá
lyája, melynek átmérője 300 millió kilométer, 
is csak mérhetetlen kicsiny pont gyanánt te
kinthető.

Minden szorgos igyekvés daczára 300 év 
telt el, míg Bessel a Coppernicus-ié\e rendszer 
ezen közvetlen bizonyítékát megtalálta, termé
szetesen oly időben, melyben a rendszer he
lyessége logikus belső erejénél fogva már újabb 

bizonyításra nem szorult. Ha va
lamely csillag e látszó mozgása 
lemérhető, akkor távolságát is is
merjük. E távolság már a leg
közelebbi álló csillag esetében is 
oly nagy, hogy megértésére hiány
zik minden alap. A csillagász 
tehát új hosszegységet vezetett 
be, a legnagyobbat, melyet eddigi 
ismereteink szerint construálha- 
tunk. A távolságok egysége azon 
út, a melyet a fény — mely egy 
másodpercz alatt 300,000 kilomé
tert fut be — egy év alatt ír le. 
A legközelebbi álló csillag négy 
fényévnyire fekszik tőlünk és mér
hetetlen számunkra az, a mi 300 
fényévnél nagyobb távolságra van 
a Földtől.

Coppernicus saját rendszerének 
a méltatlanul sokat szidott Ptole- 
mcieiis-féle világnézettel való ösz- 
szevetéséből már meglepő pon
tossággal ismerte az egyes boly
góknak a Naptól való relativ 
távolságait. Feltűnt az a nagy köz, 
mely e távolságokban Mars és 
Jupiter között tátong, és Kepler, 
a ki épp oly nagy költői lélek 
volt, mint a mily tudós, ezen fel
ötlő hézagban bolygót tételezett 
fel. A XIX. század első éjjelén 
találta Piazzi a Ceres képében a 
kétszáz éven át keresett bolygót. 
A meglepetés csak azután követ
kezett : száz év alatt a Mars és 
Jupiter között keringő bolygók 
száma mintegy 500-ra emelkedett, 
és hétről-hétre újabb felfedezésnek 
viszi hírét a világba a távíró. Itt 
is elhódította a csillagász munka
körét a fotográfia.

Ez apró testek pályameghatá
rozása, az egyszer meglelt aste- 

roida megtartásának és megőrzésének törek
vése egészen új problémát szabott az astrono- 
miának és egyenesen Ceresnek, az első kis 
bolygónak köszönhetjük, hogy a világnak leg
nagyobb mathematikusa, Gauss, fiatal korától 
fogva az astronomia felé is fordult s számára 
érdeklődését mindvégig megtartotta.

Elméleti szempontból rendkívül érdekesek 
ezek az apró bolygók, a melyek a Newton-féle 
törvényt legmesszebbmenő részleteiig igazolják. 
Számuk még ma is abban az arányban nő, a 
milyen arányban hatalmasabb és fényteljesebb

XIX. század ez irányban is nagyot haladt; 
most legalább fél millió csillag helye pontosan 
ismeretes. A rendkívül fárasztó munkát itt is pho- 
tographozással könnyítik. Nemzetközi együtt
működéssel lefényképezik az egész eget, és a 
munka már annyira haladt, hogy számos photo- 
graphiai csillagtérkép és ezzel párhuzamosan 
azok kimérése pontos csillagkatalógus alakjá
ban napvilágot lát. A térképek összes sorozata 
mintegy 30 millió csillagot fog tartalmazni, a 
katalógus, mely még a 11-ed rendű csillagok

Gotthard Jenő herényi reflectora.
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távcsöveket irányítunk az égnek, és rémei már 
a számoló csillagásznak, a ki nem győzi pályá
jukat meghatározni. Ha rövid idő alatt gyorsan 
működő módszerek nem születnek, a zavar 
el nem kerülhető.

Ha a Napot nagy távolságból néznők, az

is bővült. Számos visszatérő üstökös avattatott 
a bolygórendszer állandó tagjává, és a hulló 
csillagok, melyek esésében addig törvényszerű
ségre senki nem gondolt, a Napnak szintén, 
tömegre persze legkisebb és legjelentéktelenebb 
családtagjai lettek. Astronomia és astrophysika

Az ó-gyallai nagy refractor.

asteroidák lapos és széles öve szakasztott olyan 
gyűrűt láttatna a Nap körül, mint a minőt 
látunk tényleg Saturnus aequatora mentén. 
Ez a gyűrű is egyes, össze nem függő részek
ből áll, a melyek a főgömb körül keringenek, 
akár az asteroidák a Nap körül.

De a bolygórendszer még más tekintetben

együtt mutatta ki a két jelenségcsoport rokon
ságát, melyet legrövidebben úgy fejezhetünk 
ki, hogy a hulló csillag-rajok elaggott és szét- 
bomló üstökösök.

Miként a csillagrendszer megismerése körül, 
úgy e kérdésben is sokat köszönhetünk az 
okszerűen alkalmazott statisztikának, melyet
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Gauss emelt a — mondhatnám exact — tudo
mányok niveaujára. A statisztika mondja meg 
első sorban — a pontosabb számítás csak utó
lagosan igazolja ezt — hogy minden üstökös 
idegenből, az állócsillagok világából hozzánk

csillagrajokat kérdezzük meg, vájjon találkoztak-e 
a Naprendszernek szélén valamely bolygóval? 
Ők hűségesen megmondják, hogy hol és mikor 
láttak közelről bolygót, és ha nem is állítanak 
még positiv dolgot, legalább is nem tagadják,

Az ó-gyallai photolieliograph (napfotografozó távcső).

levetődő vándor, a mely maradandóan körünkbe 
kényszeríttetik vagy ismét örökre távozik a 
szerint, a mint útjában valamely bolygó reá 
marasztaló vonzást gyakorol, vagy nem.

Esetlegesen Neptunuson túl található boly
gót senki távcsővel nem keres többé! Egysze
rűen a körünkbe tartozó üstökösöket és hulló-

hogy a Nap hatalma még messze Neptunuson 
túl is terjed.

A bolygók felületének kutatása, a csillagá
szati topographia, mindenha ága volt'az astro- 
nomiának, és a modern távcsövek tökéletessége 
e téren is újat adott. Bátran mondhatjuk, hogy 
a Hold felületét sokkal jobban ismerjük, mint
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általában véve a Földét. És éppen ezért meg
szűnt az a nézet, mintha a Hold oly jellemző 
formatiói, a melyeket röviden krátereknek ne
vezünk, valóban tűzhányó hegyek maradvá
nyai volnának. Kétségtelenül kosmikus szerepe 
van a vulkanizmusnak is, de sokkal messzeb- 
ben terjed a világűrben az a jelenség, á melyet 
a Földön tengerjárásnak nevezünk, s mely két 
közeli égő test egymásra ható vonzásának, helye
sebben, a hatás különbségének köszöni létét. 
Ennek hatása alatt épültek fel a Holdnak gyűrűs 
hegységei; ennek köszönjük az üstökösöknek 
hulló csillag-rajokká való bontását: ez okozza 
az összes bolygók és holdak egyirányú kerin
gését és az álló csillagok világában nem egy 
már elkérgesedett csillagnak rövid időre új- 
csillagként való felvillanását.

Legérdekesebb sikereit aratta a topographia 
a Mars bolygó esetében. Két holdját mutatta 
ki, mely — elég különösen — százéves regé
nyekben már több ízben szerepelt, és azonkívül 
tudjuk, hogy Marsnál rokonabb bolygónk nincs. 
A topographiai részletekben természetesen idő
vel még sok fog változni, de annyi bizonyos, 
hogy szárazfölddel, vízzel, levegővel bír, mely
ben a folyós elem a Földün
kön is megszokott meteoroló
giai jelenségeket termel.

A Holdon kívül a photogra- 
phia a bolygók topographiájá- 
ban nem tudott eredményesen 
concurrálni a szemmel. Csil
laghalmazok és ködfoltok fel
vételében — ezek fényének 
sajátos összetétele folytán — a 
photograph, lemezé föltétlenül 
az elsőség. Gothard Jenő sze
rény távcsövén a fényérzékeny 
lemez hasonlíthatatlanul töb
bet ér, mint a legkitűnőbb 
szem Lord Rosse óriási mű
szerén.

A megfigyelési módszerek 
nem sejtett finomítása és új 
eljárások — pl. a photographiá- 
nak — behozatala természe
tesen a műszerszerkesztés 
terén is rendkívüli haladást idé
zett elő, a mely nem pusztán a 
csillagászati műszerek pon
tosságára hatott ki, hanem 
azok méreteit is mindinkább nagyobbította. 
Számosán szereztek elévülhetetlen érdemeket, 
de időben is, rangban is elsőnek talán mégis 
Fraunhofer marad.

1814-ben láthatólag sietve összerótt prizmán
mely jelenleg az ó-gyallai magy. kir. astro- 

physikai Observatorium tulajdona — mint első 
figyeli meg az égi testek spectrumát, miután 
röviden ezelőtt fedezte fel a napspectrumban 
látható és nevét viselő fekete vonalakat. Ezek 
helyzetéből — helyesen ugyan, de akkor még 
teljességgel biztos alap nélkül — párhuzamot 
von az álló csillagok, a bolygók és a Nap ter
mészete között, ily módon téve meg az első 
lépést, a mely az astrophysika megalapítására

vezetett. A tudományos alapot, e spectrum- 
vonaiak physikai jelentőségét sokkal későbben, 
1859-ben Kirchhoff adta meg, megállapítván a 
tudományos spectral-analyzist s az égre alkal
mazott spectroscop napról-napra új felfedezés
hez vezetett. Az új tudomány első éveiben rend
szeres kutatásról persze szó alig lehet, de az 
első anyaggyűjtés nehéz munkája, melyből Secchi 
pater és magán observatori urnán az angol Huggins 
vette ki az oroszlán részt, most már legalább 
némileg befejezettnek tekinthető s az elért ered
mények áttekinthetők.

Miként a század elején kimondhattuk a világ 
számára az erő egységességét, úgy kimondhat
juk most, hogy a világűr testei egyszersmind 
ugyanazon anyagból is épültek fel, melyeket 
itt a Földön ismerünk. Betekintést nyertünk a 
Nap physikájába és chémiájába, ismerjük hő
mérsékletét és a bolygók légkörének tartalmát. 
Ama csudálatos vulkáni kitörések, melyek addig 
csupán teljes napfogyatkozáskor voltak láthatók, 
a midőn a Hold a Nap fényét eltakarta, most 
teljes napfényben, bármikor tanulmányozhatók 
és tudjuk, hogy a napfoltok fényforrásunkat 
épp oly változó csillaggá teszik, mint a minő

ket az égen a vöröses csillagok képében meg
figyelhetünk.

A millió és millió állócsillag nem megannyi 
individuum. Physikai állapotukat feltáró spec- 
trumuk szerint három nagy osztályba sorolhatók, 
melyek határozott fejlődési menetnek felelnek 
meg. A kékes-fehér csillagok a legmagasabb 
hőmérséklettel bírnak, spectrumokban a min
denütt előforduló hydrogén-vonalak igen erő
sek, a többi elem vonala, a chémiai legteljesebb 
dissociatiónak megfelelőig nagyon gyengék. 
1. Főrepraesentánsak Sirius és Wega. A sárgás 
csillagok hőmérséklete már valamivel alacso
nyabb. Spectrumuk tele van tömve vonalakkal, 
melyek némelyike már kezdődő chémia ve-

1. (j. Can. máj. színképe.

2. rj. Bootis színképe.

3. a  Orionis színképe.
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gyűlésre mutat kitűnő példák: Capello és 
Arcturus. 2. A vörös csillagok már csak 
laboratóriumi hőmérséklettel bírnak, melyben 
chémiai vegyületek szétbontatlanul megállhat
nak. 3. Egyik fajukban acetylén-vegyület van. 
Beteigeuze, Antares és a Herculis fényesebb 
képviselőjük. Most mondhatjuk csak bizonyos
sággal, hogy Napunk is állócsillag, mely Arktu- 
russal és Capellával egyenlő fejlődési stádium
ban van.

Az üstökösök és hulló csillagok rokonságát 
a spectroscop is bizonyította és az előbbiekre 
kimutatta, hogy saját fényüket elektromosan 
izzó szénhydrogen gázoknak köszönik.

A spectroscop hatalma — miként már em
lítettük — még a láthatatlanra is kiterjed és 
bizonyos tekintetben messzebb hatol be a térbe, 
mint a legerősebb távcső. A csillagrendszerün
kön túl eső világok mint ködfolt vagy csillag- 
halmaz jelentkezik. A távcső igen gyakran nem 
képes különbséget tenni e két képlet között. 
Egy szempillantás a spectroscópba megmondja, 
vájjon gáznemű, fejlődésben lévő köddel van-e 
dolgunk, vagy teljesen kifejlett csillagrendszer
rel, halmazzal.

Newton lefoglalta az astronomia számára a 
mechanika elveit, Zöllner az astrophysika szá
mára a hőelmélet tanait, melyek lényegesen az 
energia megmaradása elvén alapulnak. Ezóta 
érvényesítjük gyakorlatilag e physikai princí
piumot az egész világegyetem számára s ezóta 
beszélhetünk elméleti astrophysikáról is.

Egy ága van az astrophysikának, épp oly 
régi, mint maga az astronomia, mely több, mint 
kétezer év óta kezdetlegessége stádiumában 
maradt: ez a csillagok fényességének lemérése. 
Ptolemaeus becslés szerint osztotta a csillago
kat fényességük szerint hat nagyságrendbe. 
A jelen század számos photometriai elvet kuta
tott fel és nem jelentéktelen ama műszerek 
száma, a melyek a puszta becsléseket ponto
sabb méréssel iparkodnak helyettesíteni. Egye
lőre a siker még nagyon kicsiny, mert a leg
jobb mérések a gyakorolt észlelő jó becsléseinél 
nem jobbak.

Pontos, ellenvetés nélküli photometriai elv a 
jelszó, melynek alapján oly műszert lehessen 
szerkeszteni, a mely a csillagnak nem csupán 
összes, kevert fényét engedi lemérni, hanem a 
mely minden egyes szín fényerejét is szolgál
tatja. A ki ez elvet megtalálja, az az astrophy
sikának évekre szóló gyakorlati és elméleti 
munkát adott, és méltán részesülhet azon dicső
ségben, mely az astrophysikára és astronomiára 
egyaránt fontos felfedezések nyomán kel.

«Urániáé» felirattal díszelgett a Gellérthegyen 
a század elejéről való európai hírű csillagda, 
mely i84g-ben elpusztult. Vele negyedszázadra 
elpihent hazánkban a csillagászat, hogy magá- 
nosak által épített hajlékokban ismét feltámad
jon. Ezek elseje több mint 25 évnyi működés 
után Konkoly Miklós ajándékozása folytán állam
birtokba ment át. Felszerelése és berendezése, 
melyről nehány ábra fogalmat ad, kétségen kívül 
dús és egyenesen mintaszerű volt keletkezése 
idejében. Azóta az astrophysika óriási léptek
kel haladt, akkor még nem sejtett módszerek

keletkeztek és Németországnak és Amerikának 
az astrophysika elsőségi hatalmas versenyében 
mi még egyelőre, mint sok másban is, csak 
szerény nézők maradunk.

Dr. Kövesligethy Radó.

A m agyar író-telegraph.

Talán semmi sem jellemzi inkább korunkat, 
mint az, hogy az Idő értékének tudata 
általánosan elterjedt, a mit a banálissá 

vált szálló-ige fejez ki a leghűbben: «Az idő 
pénz». Régebben csak azt mondták: Qui habet 
tempus habet vitám». A míg a munka a rab
szolgák kegyetlen robotja, vagy a boldog gaz
dagok kedvtelése, öröme volt, az Időnek alig 
lehetett értéke; hisz a rabszolgára és a boldog 
élvezőre mindennap egyforma: munkát vagy 
örömet hoz. Csak a mióta a dolgozóknak van 
ígérve a Föld s a munka nemcsak az élet 
fenntartója, hanem a haladás hatalmas szabad 
eszköze, a mely mindenkit egyaránt bevezethet 
az Ígéret földére, csak azóta vált köztudattá az 
Idő értéke. Hiszen a munkára idő kell, a mun
kát megfizetik, azért igyekszik mindenki lehe
tőleg jól értékesíteni idejét. Innen az ideges 
hajsza, meggyorsítani minden munkavégzést s 
csökkenteni az elfecsérelt haszontalan időt. 
Gyorsítani a közlekedést, hogy ne veszítsünk 
időt! Még ha pénzbe is kerül! így lesz 
«a pénz idő».

Ha végigtekintünk az utolsó idők találmá
nyain, szembeötlik az a rohamos törekvés az 
Idő kihasználására. Csak tekintsünk közle
kedési eszközeink fejlődésére. Hetven esztendő 
alatt Stephenson kis «Rocket»-jéből a mai 
mozdonyóriások fejlődtek ki. A század közepén 
mégjórészta diligeanceok jártak óránkint 5 — 7 
km. sebességgel, ma a gyorsvonatok 60 — 70 km. 
sebességgel futnak nálunk is. A nagy kultur- 
államokban pedig ez fokozódott 100—110 km.-ig 
is. Száz évvel ezelőtt Angliából Amerikába menni 
38 napi utazás kellett, ma 5 nap alatt teszik 
meg ezt az utat a nagy hajók.

Az Idő meghódította a Tért is, mert a Föl
dön az emberiség elterjedését megkönnyítette. 
1800-ban alig 9 millió európai vagy európai 
származású élt Európán kívül, míg ma több 
mint 100 millió.

Az elektromos távíró és a telephon, az utolsó 
félszázad szülöttei, a gondolat közvetítésének 
sebességét fokozták óriási mértékben. Most 
már nem költői beszéd, «egy szó nyilallott 
a hazán keresztül», hanem valóság!

Az anyagi közlekedés fejlődésének terén ha
zánknak alig jut jelentékenyebb szerep; annál 
örvendetesebb, hogy a szellemi közlekedés 
gyorsítása két legújabb vívmányának dicsősége 
magyar névhez fűződik.

E folyóirat szeptemberi számában volt szó 
a Méray-Rozár «elektro-typograph >-járói, mely 
ma a világ leggyorsabb és legtökéletesebb 
szedőgépje s lehetővé teszi elektromos úton 
egy központból az ország több városában 
egyszerre nyomtatni ki ugyanazt a szöveget,



17

például egy újságot. Ez iránt a gép iránt ma 
a szakkörökben oly nagy az érdeklődés, hogy 
nagy nehézséget okoz annyi gépet készíteni, 
mint a mennyit folyton rendelnek a küföldön.

A másik nagyjelentőségű találmány az « író- 
telegraph», melyet Pollák és Virág magyar rnér-

1. ábra.

nökök szerkesztettek s Pintér József az egyesült 
villamossági társaság igazgatója mutatott be a 
párisi kiállítás alkalmából tartott nemzetközi 
elektromos- kongressuson, a hol nagy és álta
lános feltűnést keltett. A külföldi szakfolyó
iratok föltétien elismeréssel írnak róla, mint a 
telegraphia legnagyobb haladásáról a Hughes- 
féle betűnyomó feltalálása óta. E folyóirat máso
dik számában már meg volt említve e találmány, 
de most talán részletesebb ismertetés is érde
kelni fogja az olvasót.

Ezelőtt körülbelül tizenöt esztendővel Elisha 
Gray amerikai physikus egy «teleautograph »- 
nak nevezett eszközt tervezett, a mely elvben 
a legtökéletesebb író-telegraph. A Gray-féle 
teleautograph gyakorlati kivitelének eredmé
nyeiről eddig nem tudtunk meg semmit. Az 
elve egy részének ügyes, gyakorlati megvaló
sítása a Pollák és Virág-féle író-telegraph.

Az elv pedig nem egyéb, mint a közönséges 
írás elvének mechanikai kivitele.

Minden betű a vonalok egy sorozatából áll, 
a melyet a kezünkbe fogott tollal úgy állítunk 
elő, hogy két vagy három ujjunkkal a tollat 
vezetjük. Ránézek most írásközben a kezem
ben levő tolira s látom, hogy a nagy ujjam a 
tollat mindég felfelé és 
előre mozgatja, a mutató 
ujjam lefelé, a középső 
ujj pedig hátrafelé. Tol
iamnak ebből a négy 
mozgásából: fel-le, előre 
és hátra minden betűt 
leírhatok; a szerint, a 
mint azokat különböző
képen csoportosítom.
Ezt a négyféle mozgást, 
a mit a három ujjam 
végeztet, mechanikailag 
kettőből lehet össze
tenni, például két egymásra merőleges karra 
erősítve a tollat, az egyik előre és hátra moz
gathatja, a másik pedig fel és le. Hogy az 
ilyen könyökre erősített mechanikai toll írjon, 
ahhoz természetesen szükséges, hogy a két 
kart úgy megfelelően mozgassuk, mint a hogy

az ujjainkat. Erre a czélra Gray a két kart két 
telephon lemezére erősítette, a melyeket villa
mos áramlökések mozgattak s így a toll leírta 
a betűket, ha a lökéseket megfelelően kapták. 
Gray ezeket a megfelelő lökéseket úgy gon
dolta előállíthatóknak, hogy a másik távoli 
állomáson két mikrophon lemezéhez hasonló 
könyöktoll két szárát erősítette s azután a 
könyöktollat a betűk mentén mozgatta. A két 
toll egy-egy mikrophonja és telephonja meg- 
felelőleg össze voltak kapcsolva. Ekkor mind
egyik mikrophon olyan áramlökéseket ad, a 
melyek a vele összekapcsolt telephon útján a 
tollat úgy mozgatják, hogy az éppen azt a 
betűt írja le.

Ennek az elvben igen szép rendszernek a 
gyakorlati kiviteli nehézségeivel úgy látszik 
E. Gray nem tudott megküzdeni, mert hosszú 
idő óta semmi hír róla.

Pollák és Virág két változtatást tettek a 
Gray tervén s ezzel megvalósították azt. Az 
első az, hogy a két telefonhoz erősített kö
nyökre egy kis homorú tükröt erősítettek 
(1. ábra), úgy hogy egy kis izzólámpának arról 
visszavert fénye az előtte lepergő photographi- 
lemezre írja le a betűket. Ez ugyanaz, mint 
mikor az iskolás gyermek két ujja közé fogott 
tükrével a napsugarakkal rajzol a falra vagy 
a táblára, hogy szórakoztassa társait, vagy 
bosszantsa tanítóját.

Az első ábrán látjuk a két telephont, a 
hogy rájuk erősített A és B szárakon és a 
fix C csúcson nyugszik a tükör, melynek 
fel és le (vertikális) mozgását a T, telephon 
hozza létre, míg előre és hátra (horizontális) 
a To mozgatja, ha villamos áramot vezetünk 
beléjük.

A másik lényeges módosítás az, hogy a 
két telephon mozgatására szükséges áram
lökéseket a telephonba kapcsolt elem ára
mának megfelelő zárása és nyitása által léte
sítik. Erre a czélra empirikusan kitanulmányoz
ták, hogy valamely betű milyen irányú és erősségű 
vízszintes és függélyes mozgásokból tehető össze 
és most már minden betűnek megfelel a két 
telephonba adandó áramzárások egv bizonyos 
combinatiója, a melyet előállítva a tükör és a

róla visszavert fény a photograph-lemezen le
írja ezt a betűt.

Ez tehát a betűk graphikai analysise. A két tele
phonhoz a fel-le és előre-hátra mozgatásra össze
sen négy áram szolgál és ezeknek az áramoknak 
rövidebb meg hosszabb ideig való zárásával

2. ábra. A Pollák-Virág-féle iró-telegraph kapcsolása.
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lehet abban az irányban rövidebb vagy liosz- 
szabb vonalat leírni. Miután a mi latin írásunk
ban sok betűt nagyon mélyen lehúzott vonallal 
írunk, nehogy erre az áramot nagyon soká kelle
sen zárni (s így a távírás sebességét csökkenteni) 
a Tt telephon egy ötödik áram bekapcsolása 
által lefelé kétszerakkora mozgást végez, mint 
rendesen. Az első telephon tehát 3, a második 
2 árammal dolgozik.

Az áramok zárása és nyitása önműködőleg 
történik úgy mint Wheatstone-telegraphnál ki
lyuggatott papírszalag segélyével, mint az a 
2. ábrán látható, a mely egyúttal az egész rend
szer kapcsolásának vázlatát mutatja. Az öt 
áram positiv drótjai 5 egymástól szigetelt és 
egy tengely körül forgó fémgyűrűbe vannak 
vezetve (B, B.2), melyeket fölül 2 fémseprű 
súrol oly módon, hogy az első seprű 3, a 
másik 2 gyűrűt érint. Az elsőn át van az áram 
az első telephonnal, a másikon át a második
kal összekapcsolva. Ha most a fémgyűrűk és 
a seprűk közé papírszalagot kelyezünk, akkor 
megvan szakítva mind az 5 áram, de ha vala
melyik gyűrű fölött a papír át van lyukasztva, 
akkor ott a seprűk érintik a gyűrűt s az áram 
a telephonban a megfelelő kitérést (vonalat adja. 
A 3-ik ábra mutatja, hogy az első telephon milyen 
mozgást végez, ha az első 3 gyűrű fölött mozgó 
papirrészen az alul látható perforatió van. Kisebb 
lyukak a papírszalagon adják a rövidebb vonala
kat. Némely betűk, mint m, v, p, majdnem tel
jesen leírhatók ilyen vertikális áramlökések — 
tehát egy telephon által is. De a legtöbb betű
nél szükség van közbe-közbe a vízszintes moz
gás szabályozására is, melyet a negyedik és ötö
dik gyűrű útján a második telephon végez. A 4-ik
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3. ábra.

ábra minden részletesebb magyarázat nélkül 
mutatja, hogy a szalag felül megjelölt perfo- 
ratiója mellett a telephon függélyes, és a 
Ts telephon horizontális mozgásainak összeadá
sából hogyan alakul ki ez a szó «telegraf».

Ahhoz, hogy ez az eszköz ily jól működjék, 
elsősorban szükséges, hogy a telephon-lemezek

pontosan kövessék az áramlökéseket, akár csak 
ujjaink a mi vezérlő akaratunkat. Nem szabad 
a telephon-lemezeknek saját rezgéseiket végezni, 
jól csillapítva kell lenniök; úgy mint ujjainknak 
nem szabad akaratoskodniok, rezegniök, ha jól 
akarunk írni. Ezt az engedelmességet Pollák

Perforatio

-—O------- O--- 1------------ --------O— I
— o  00--0  « 0 —  0— o - * — 0-0-----------II

*-----o —o- o—o— -o o —-©— o---- 0- IV
------------- 00— 0 0 0 ------------- o— o ----------o — o y

Függélyes mozgás

Eredő

és Virág mesterileg oldották meg telephonjaik
nál s ez képezi geniális munkájuknak egyik 
legszebb részét. A folytonos kísérletezés köz
ben az írás is még mindég tökéletesedik, mert 
jobb kombináczióját találják meg azoknak a 
perforált lyukaknak, melyek egy betűnek meg
felelnek. Egy-egy kis kontaktus kellő helyen való 
alkalmazása által folyton szebbé válik a betű. 
Legutóbb már oly szép írást láttam, hogy szinte 
azt hiszem, a jövőben a kalligrafikus írást így 
fogják előállítani.

Hátra van még a czélszerű lyuggató-gép 
elkészítése, a mi ha nem is könynyű feladat, 
de biztosan megoldható, tekintve, hogy már 
ilyenek sokféle tökéletes alakban használatban 
vannak, így a Wheatstone és a Méray-Rozár 
gépeknél is. Az ilyen perforáló gép úgy néz 
ki, mint egy írógép s úgy is működik. A billen
tyűk lenyomására kivágja a papirosszalagra azt a 
lyuksorozatot, a mely az illető betűnek megfelel.

Ennek az írótelegraphnak az egész működése 
tehát a következő: A perforáló-gépen elkészí
tik a lyuggatott papírszalagot, azt beleteszik 
a 2. ábrán jelzett forgó hengerű adószerkezetbe, 
mely 2 drót által (L. L.) van összekötve a másik 
állomáson levő két telefonnal (1. ábra). Itt a 
tükörről visszavert fény leírja a betűt egy forgó 
hengerre erősített photograph-lemezre, mely 
azután önműködőleg az előhívóba, mosó- és szá
rítóba jut, úgy hogy a gépből a kész leírt távirat 
jön ki, a melyet csak kézbesíteni kell.
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A gyakorlatban a kezelése tehát egyszerű, 
de kétségtelenül egészen elütő az eddigi táv
írógépektől s ez nagy akadálya elterjedésének; 
mert nagy tőke-befektetést igényel s azonkívül 
az egész személyzet betanítását az új keze
lésre. Másik hátránya, hogy 2 vezető drótra 
van szüksége, míg a régi gépek csak 1 dróttal 
dolgoznak, a másikat pótolja a földvezeték. 
Ezzel szemben áll azonban az a nagy előnye 
például a legjobb Hughes-féle betíinyomós 
telegraph fölött, hogy nincs szüksége synchro- 
nismusra, vagyis nem feltétele a jó működés
nek az, hogy a két állomáson két teljesen 
egyformán forgó henger vagy lap legyen. Mert 
azt a megfelelő egyenletes forgást nagyon ne
héz állandóan fentartani !

A nagyban való kísérleteket a magyar «író- 
telegraph -al Pozsony és Budapest között vé
gezték s óránkint 60,000 szó sebességet értek 
el, a mi óriási, ha meggondoljuk, hogy a mai 
betűnyomó telegraph (Hughes), ha Baudot-féle 
kihasználóval van is ellátva csak 6 — 8000 szó 
továbbítására képes.

Hol kell ekkora sebesség? kérdik sokan.
Azt hiszem, hogy rövid időn ennek a nagy 

sebességnek minden nagyobb távíróvonalon 
jelentősége lesz; de ma is van ott, a hol nagy a 
forgalom, mint a nemzetközi vonalakon, vagy 
a hol gyakori akadály van a vonalon. Csak 
utalok olyan vonalakra, mint a szibériai, a hol 
a nagy havazások és viharok miatt minden 
valószínűség szerint a táviratozás sokszor igen 
rövid időre lesz szabva s akkor kell lebonyo
lítani az egész forgalmat -  ott még nagyobb 
sebesség is jó lenne. A gyors üzenetváltást, 
a szellemi közlekedés sebességének fokozását 
semmiféle financziális nehézségek által hossza
sabban fel nem lehet tartóztatni. És örömmel 
constatálhatjuk, hogy ebben a világforgalmi 
kérdés megoldásában a mi derék magyar mér
nökeink szorgalmas és tudatos munkájukkal 
ma az első helyen állanak. kj.

Hangszerek a párisi világkiállításon.
A közoktatási csoportnak («lettres, sciences et arts> ) 

egyik érdekessége a művészi oktatás keretében rendezett 
hangszerkiállítás volt. A világ összes hangszerkészítőinek 
versengése érdekes képét mutatta a modern technika 
bemutatására irányuló törekvéseknek. A kiállított hang
szerek külső formáját tekintve, feltűnik, hogy rendkívül 
nagy súlyt helyeznek különösen a francziák a hang
szerek formáiban érvényesülhető, művészi kivitelre. Fel
tűnő sok volt a zongorák között az aranyozott fából 
készült, részint festészeti allegóriákkal, részint szobrá
szati munkákkal díszített állvány. E külső alkotmány 
összeállításánál természetszerűleg figyelemmel kellett 
lenni arra, nehogy oly anyagok választassanak, melyek 
a hang nagyságára, horderejére bénító hatással lehet
nének s ennek a körülménynek tulajdonítható, hogy 
a hangszerek formáiban aránylag kevés újítással talál
kozunk. Eltekintve a lényeges módosításoktól, nem lehet 
helyeselni azonban azt az irányt, mely a zongorát ren
deltetésétől különválasztva a szobabútorzat stílusával 
igyekszik összhangba hozni. Ezért visszatetszőleg hat
hatott többekre a Hue des Nationsban levő angol pavil-

lonban kiállított Broadwood-féle angol zongora. Külső 
formájától bármit is lehetett volna várni, de hangszert 
aligha. A magyar hangszerkiállításban aránylag kevés 
zongorát látttunk. Az lehet mondani, hogy a czim- 
balom volt túlsúlyban. Ezt korántsem hibául rójjuk fel, 
miután mint speciális magyar hangszer, a czimbalom, 
a magyar hangszerkiállításnak eredetiséget kölcsönzött. 
A Lipcsében Paul de Witt szerkesztésében megjelenő 
«Zeitschrift für Instrumentenbau czímű előkelő folyó
irat külön czikkben ismerteti a magyar hangszerkiállítást. 
Nagy elragadtatással nyilatkozik Schunda W. j. czimbal- 
mairól, megemlítvén azt a szerkezeti újítást, mely lehe
tővé teszi a czimbalom egyes hangjai össze-vissza elegye
désének megakadályozását. Dicséri Schundának fúvó- és 
vonós hangszereit is. Megemlíti, hogy ez a czég a 
Tárogató hangszert lényegesen javította technikailag 
és hangjának nagysága szempontjából is. Kiállította a 
katonazenekari hangszereket. Mindenesetre jelentékeny 
szolgálatot tett Schunda a magyar hangszerek történe
tére vonatkozó anyag bemutatásával. Dicsérettel említi 
még a német folyóirat Thék, Sternberg, Weidlich, Re
ményi, Zimmer, Stowasser, Laumann hangszereit. Nagyon 
örvendetes jelenség, hogy a magyar hangszerkészítők 
mindenben a magyar nemzeti motívumokat igyekeztek 
kifejezésre juttatni; e törekvés föltétlenül dicsérendő, kü
lönösen akkor, midőn a zeneművészetnek magyar irány
ban való fejlesztése mindeddig elhanyagoltatott.

A franczia hangszerkiállításban első sorban Pleyel 
remekműveiről kell szólani. Hangszerei a franczia kiál
lítás és egyáltalán az egész kiállítás díszei voltak. Külö
nösen szép hangjának erőteljes, bensőségteljes csengése, 
mely minden lehető modulatiót lehetővé tesz, mélység 
tekintetében pedig az eddigi gyártmányokat messzire 
felülmúlja. Eltérőieg a többi franczia hangszertől, Pleyel 
zongorái a legerősebb árnyalatok minden dynamikai fo
kozására épp oly alkalmasak, mint a legfinomabb szí
nezések visszaadására. Valódi remekmű. A hárfa terén 
nevezetes újítást vitt véghez e czég, a chromatikus hárfa 
létrehozásával, melyet a párisi Conservatoire de la musique 
hivatalosan is elfogadott használatra.

Az osztrák hangszerkiállításnak dísze az Ehrbar czég 
kiállítása volt, és pedig különösen a Riihmayer Ferencz 
pátense alapján előállított Streichclavier . Érdekes újí
tása nála abban is nyilvánul, hogy a zongora belső szer
kezetében glacébőrt alkalmaz először. A Streichclavier - 
nál is a hang abban a pillanatban keletkezik, midőn a 
billentyűt lenyomjuk, szerkezete lehetővé teszi a hurok 
további rezgését épp úgy mint a hegedűnél, tehát itt is 
módunkban áll a húrnak hangját hatalmunkban tartani. 
Említésre méltó még az a térdnyomás alkalmazására 
berendezett készülék, mely a dynamikai árnyalatok elő
idézését nagyban elősegíti.

A zongora belső technicájában egyáltalán lényegesebb 
haladás észlelhető; különös dicséret illeti e téren az 
olaszokat, kik eddig meglehetősen elhanyagolt zongora- 
építési technikájukon igyekeztek a hiányokat pótolni. 
Egyik érdekessége volt még e kiállításnak az is, hogy a 
belső technika kellő föltüntetése végett a most általá
nosan érvényesülő szemléltető rendszerhez képest, a 
hangszer gépezetét függetlenül, a zongora faalkotmányá
tól elkülönítve állították ki.

A német hangszerkiállítást igen szép kiállítású cata- 
logusban közelebbről ismertették. Ez a catalogus statisz
tikai adatokat is tartalmaz a német hangszerviszonyokról. 
Nem érdektelen megtudnunk, hogy Németországban 
mintegy 30,000 ember foglalkozik évenkint hivatásszerűen 
a hangszeriparral, ebből 16,000 zongora, s mintegy 1800
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személy hegedű készítésével. 435 zongoragyárban gyár
tanak évenkint mintegy 70,000 darab zongorát. A vonós
hangszerek házi iparilag állíttatnak elő, régi olasz hege
dűk mintájára. A hegedű formájának megváltoztatására 
irányuló újítási törekvések nem vezettek eredményre.— 
Az orgona, harmonium, orchestrion stb. mind tekintélyes 
számban készül Németországban. Említést érdemel az 
a körülmény, hogy a hangszerek egyes alkatrészei is 
magában az országban állíttatnak elő.

Ezekkel az érdekes statisztikai adatokkal szemben a 
párisi világkiállításnak német hangszercsoportja sehogy-

figuralis képekkel díszítve. Az egész zongora valóságos 
művészi alkotás, az iparművészet diadala. Különösen 
szolid benyomást gyakorolnak a széles talapzaton nyugvó 
oszlopalaki! lábak. A legtöbb más zongoránál a lábak 
masszivitása nincs megfelelő arányban a hangszer tes
tével ; ezt az aránytalanságot ugyan a szemlélő már 
megszokta, — de azért sem szépnek, sem jónak nem 
mondható. A Schiedmayer zongorában tehát a külső 
remek kiállítás teljesen méltó a zongora szerkezetbeli 
jóságához és finomságához. Hangja kifogástalan, erős 
és mégis finom. E zongora ára 20,000 márka.

sem állt arányban, sőt határozottan föltűnt a német 
kiállítók gyenge részvétele. Csakis a Bliithner-féle 
(Lipcse) világhírű czég tesz kivételt, mert 6 8 hang
szert állított ki, fényes kiállítással. Hátrányos volt azon
ban ezekre a hangszerekre, hogy nem voltak emelvényen 
kiállítva, és így hangjuk intensivitása szenvedett. Az emel
vény pótlására a zongora lábai alá helyezett alacsony 
falábak utján nem érték el a kívánt czélt. Egyik való
ságos látványossága volt azonban a kiállításnak Schied
mayer stuttgarti czégnek képünkön látható, fényes kiál
lítású zongorája. Ezt a hangszert Párisba küldése előtt 
a wiirttembergi király és királyné, ministerek, stb. meg
tekintették. Valódi műremek. Mahagonifából készült, 
színezett fadiszítések és gyöngyhaz-munkákkal gazdagon 
díszítve. Művészi kiállítása, tervezőjének teljesen kiforrt 
művészi egyéniségét bizonyítja. A legszebben csillogó 
gyöngyházból ván kirakva a zongora fedelének közepén 
ragyogó öltözékben a zeneművészet allegoricus alakja, 
körülvéve egészen más színjátéké, gyöngyházból kirakott 
kis geniusoktól, — az egész ismét gazdagon díszített 
berakott munkával van körülvéve. A zongora oldalai és 
oszlopalakú lábai gazdagon, de azért arányosan vannak

A most említett hangszerek képezik a hangszer
kiállítás lényegesebb díszét és összehasonlítás alapján 
megelégedéssel mondhatjuk, hogy a magyar hangszer
kiállítás a múlthoz képest lényeges haladást mutat, fejlő
désének irányzatában nemzeties igyekszik lenni és czélját 
szellemi erejének teljes súlyával igyekszik elérni. Grn.

K R Ó N I K A .
Nagy és jól megérdemelt kitüntetés érte a Ma

gyar Tudományos világot Lóczy Lajos személyében, a 
ki a párisi Akadémia 3000 frankos Csihacseff-díját 
nyerte el ázsiai utazásáért és azért a publikációért, a 
mit «Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásának tudo
mányos eredményei» czím alatt adott ki gr. Széchenyi.

A nagy 3 kötetes műben a legtetemesebb geológiai 
és tektonikai részt szerzetté Lóczy s azonkívül össze
foglalta a haza hozott palaeontologiai anyag eredményét.

Kelet-Azsiáról ilyen nagy szabású mű, eredeti kuta
tások alapján Richthofen báró még befejezetlen nagy
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«China» czimű műve óta nem jelent meg. Különösen 
rendkívül fontos eredményei az expedieziónak:

í. A Nan-sau vagy Ki-lieu-sau éjszaki lejtőjének s a 
hegyláncznak a sivataghoz való csatlakozásának leírása.

2. A Kszi-ning-fu vidéki nagy plioczén-kori tavak 
üledékeinek felfedezése, különösen a Stegodon insignis 
nevű emlős csontjai alapján. Kimutatta, hogy Belső- 
Ázsía mai pusztai területén olyan nagy tavak voltak, mint 
Kuku-norma stb., csakhogy lefolyásuk volt a tengerbe.

3. A hátsó-indiai rendszerű hegylánczok létezésének 
kimutatása. Richthofen egyetlen egy adat alapján elmé
letileg állította fel ezt a hegyrendszert, csak a Széchenyi 
expedieziónak sikerült létezésüket kimutatni.

Teménytelen egyéb új geográfiai és tektonikai dolog 
van a könyvben s a palaeontologiai gyűjtemény valami 
140 új fajjal szaporította ismereteinket.

Lóczy Lajos komoly, tudományos munkájának efényes 
elismerése őszinte örömet keltett mindenüt, a hol a 
tudomány iránt érdeklődnek.

A franczia helyesírás egyszerűsítéséről. Franczia- 
országban rendkívül nagy súlyt helyeztek mindig az 
anyanyelvnek szóban és írásban való korrekt és szép 
tanítására. A francziák nagy mesterei is az ékesszólás 
művészetének. A stylus törvényeinek a baccalaureatusi 
(érettségi) és tanképesítői vizsgálatokon is fontos helyet 
jelöltek ki különösen az írásbeli dolgozatok megítélése
kor. Ebben a vizsgáló bizottságok újabb időben már 
valóságos drákói szigorral jártak el s a legegyszerűbb 
hibát is elégnek tartották arra, hogy a jelöltet vissza
utasítsák. Sok panasz hallatszott e tárgyban minden 
irányban, miért is Leygncs György közoktatásügyi és szép- 
művészeti miniszter e bajokat végre orvosolni vállalko
zott azzal, hogy véleményes javaslatot készíttetett a köz
oktatási tanácscsal a franczia szókötéstan egyszerűsítése, 
ügyében s ezt a munkálatot a f. évi július 31-én kelt 
rendeletével szentesítette. A miniszter rendeletét külö
nösen a tiirelmesség jellemzi. Nem engedi hibának szá
mítani sem a kicsinyes helyesírási lapsusokat, sem az 
ingadozó és többféleképen használható formákat; nem 
követelő az egyes és többes számnak és a nembeli 
egyeztetések használatában. Megengedi az egyiket úgy 
mint a másikat. A mi eddig szőrszálhasogató gramma
tikai megkülönböztetés és kifejezésbeli árnyalat volt, az 
mind figyelmen kívül maradhat ezentúl. A rendelet 
stereotip kifejezése : on tole'rera, megtűrendő, meg van 
engedve az irányadó. Szóval ezentúl a legnagyobb sza
badelvűséggel kell eljárni a franczia szókötésben és he
lyesírásban. Például csak egy-két mutatványt hozunk 
fel. Ezentúl a co ffre fo rt irható egy szóban, de külön is 
két szóban c o ffre fo r t, többese lehet des co ffresforts vagy 
coffreforts. A kötjel használását ezentúl nem szabad a 
tanulótól megkövetelni; eddig így kellett írni: e s t- il l  
Ezentúl a régebben hibás est il alak a helyes. Eddig a 
múlt részesülő, ha mint jelző a főneve után került, meg
egyezett az előtte álló főnevével nemben és számban, 
most ez felesleges. Eddig így kellett írni: L a peine que 

f a i  prise. (A fáradság, mit tettem), most lehet így is 
írni: L a  peine que f a i  pris. A miniszter ezeket a messze
menő elnézéseket nemcsak szentesíti, hanem elrendeli 
azt is, hogy a rendelethez mellékelt jegyzékben felho
zottakkal ellenkező (eddigi) szabályokat az iskolákban 
nem is kell tanítani. A miniszter rendeiete természete
sen nagy port vert fel minden körben. Hozzászólottak 
komolyan és humorosan. A franczia miniszter rendele
tében azt is hangsúlyozza, hogy intézkedésével a fran
czia nyelv megtanulását az idegeneknek is megkönnyí
teni kívánja. A Budapest fő- és székvárosi tankerület

reáliskoláinak franczia nyelv tanárai és igazgatói a na
pokban dr. Erödi Béla kir. főigazgató elnöklete alatt 
beható tanácskozást tartottak e tárgyban s elhatározták, 
hogy a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
utasítást kérnek a franczia rendelettel szemben való 
magatartásra nézve. A tanácskozás kimondotta, hogy 
egyelőre nem kívánja életbeléptetni a franczia rendele
tet ; de az érettségi vizsgálatok írásbeli dolgozatainál 
nem fogja többé hibákul beszámítani azokat a kifejezé
seket, melyeket a franczia rendelet elnézésre valóknak 
minősít.

Napfogyatkozás és légköri villamosság, az űjabb 
elméletek szerint, melyekről legutóbb megemlékeztünk, 
egyszerű összefüggésben kell, hogy legyenek. Mert ha a 
napsugarak vegyi hatása bontja fel a ievegőt ellentett 
villamos részekre, akkor a napfogyatkozás alatt a lég
köri villamosságnak is változnia kell, ha más tényezők 
nem hatnak zavarólag. Az ezidei május 28-iki napfogyat
kozás alkalmával Oddone Páviában, Elster pedig Algír
ban tettek megfigyeléseket ez irányban. Oddone alig 
észlelt valamit, mert a positiv villamosság csekély nö
vekedését egész biztosan nem tudta megállapítani. Ezzel 
szemben Elster a positiv villamosság határozott csökke
nését mutatta ki. A feszültség 12 óra 30 percztől, a nap- 
fogyatkozás kezdetétől 177 voltról folytonosan csökkent 
egész 113 voitra délután 4 óra 29 perczig (négy percz- 
czel tovább, mint a mikor a teljes fogyatkozás bekövet
kezett) és azután 5 óra 47 perczkor ismét elérte eredeti 
nagyságát. A kísérlet közben a tenger felül friss szél 
fújt, s Elster hajlandó a változást ennek tulajdonítani, 
daczára hogy a Wolfenbüttelben az 1889-iki napfogyat
kozás alkalmával tett megfigyelések is ezzel megegye- 
zőleg a positiv villamosság erősödését mutatták a teljes 
elsötétedés után.

A Föld mágnességének keletkezéséről és okai
ról W. Sutherland a «Terrestrial M agnetism  a n d  A tm o 
spheric Electricity^ egyik utolsó számában azt az elméletet 
állítja fel, hogy azt az elektromos Légkör forgása hozza 
létre. R ow land  kísérleteiből tudjuk, hogy igen gyorsan 
forgatott elektromos testek éppen olyan mágnesi hatást 
gyakorolnak, mint az elektromos áram. Ez alapon tehát 
van valószínűsége Sutherland elméletének, mert a Föld
del együtt forgó elektromos levegőnek csakugyan olyan 
mágnesi hatást kell gyakorolnia a Föld egynemű anya
gára, hogy a mágnesi sarkok a Föld forgási tengelye 
mentén volnának, a mi tudvalevőleg a földmágnesség 
közelítő alaptétele. Az eltérések a Föld anyagának kü
lönböző összetételéből volnának magyarázhatók. A 
mágnestű napi ingadozásait Sutherland a napsugarak
nak tulajdonítja, a melyeknek hatása alatt a levegő 
oxygenje és ozonja nagy villamos akkumulátort alkot
nak s ennek a folytonos töltése nappal és kisütése éjjel 
a Földön át hozza létre a napi ingadozásokat.

Kié a Mont-Blanc? Három franczia község veszek
szik Mont-Blanc birtokáért : Chamounix, Les-Houches 
és Sant-Gervais. A küzdelem azóta vált hevessé, a mióta 
a hegyen sok vendéglő, és mulató épült és ezek termé
szetesen bérfizetésére kötelezvék. Eddig Chamounix 
gyakorolta ebbeli fenhatósági jogát, most azonban a 
másik két község hivatalosan akarja megállapíttatni a 
határokat, hogy a turisták frankjai necsak Chamounix-t 
gazdagítsák.

Csillagászati krónika deczem ber hóra.
B o ly g ó k : Merkur deczember elején a Libra (Mérleg) 

csillagkép délkeleti tájékán tartózkodik; a hó közepe 
táján ß Scorpii másodrendű csillag mellett halad el.
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A hó második felében az Ophiuchus csillagképébe lép 
át s a hó vége felé az Ophiuchus és Sagittarius (Vadász) 
csillagképek határán lesz látható. Venus a hó első 
felében a Virgó (Szűz) csillagkép délkeleti határában 
tartózkodván, átszeli a hó közepe felé a mérleg csillag
képét s ß Scorpii-ig közeledik a hó végével. Mars 
deczember folyamán az Oroszfán csillagképében tartóz
kodik s e csillagkép a-jától (í-sőrendű csillag) keletre 
áll. — Jupiter a hó folyamán az Ophiuchus csillagkép 
déli részében lesz látható. Holdjai az egész hónap alatt 
nem láthatók. — Saturnus a Sagittarius délnyugati részé
ben tartózkodik egész deczemberen á t - Uranus pedig 
a Scorpii í-sőrendű csillagtól északkeletre áll s igen 
keveset mozdul el e helyzetéből deczember folyamán. 
— Végül Neptun az egész hónap alatt a Taurus, Orion 
és Gemini csillagképek határán tartózkodik.

T ünem ények: Deczember 3-ikán délután 5 órakor 
Merkur és 5-ikén reggel 5 órakor Venus érik el leg
nagyobb északi heliocentrikus szélességüket. — Ugyanaz
nap reggel 8 órakor Uranus geocentrumos együttállásban 
lesz a Nappal s délután 7*t 47'7m kor oj2 Tauri 5'5-rendű 
csillagot elfödi a Hold. — 6-ikán d. e. n h 32m kor 
holdtölte lesz. — 8-ikán r. 4-órakor éri el Merkur leg
nagyobb nyugati kitérését, szögtávolsága a Naptól 
20° 50'. — 10-ikén este ioh 32-4m-kor a Caucri 5-ödrendű 
csillagot elfödi a Hold. — 13-ikán r. 1 órakor Mars 
geocentrumos együttállásban lesz a Holddal, 14-ikén 
d. e. 10 órakor pedig Jupiter a Nappal. 13-ikán este 
ni« 36111-kor van utolsó holdnegyed. íg-ikén d. e. 
8 órakor Venus s este 9 órakor ß Scorpii másodrendű 
csillag lesz geocentrumos együttállásban a Holddal. 
Födés. — 20-ikán r. 5 órakor Neptun oppositióba jut 
a Nappal s d. u. r órakor Merkur geocentrumos együtt
állásba a Holddal. — 21-ikén d. u. 1 órakor Jupiter 
lesz geocentrumos együttállásban a Holddal s ugyanaznap 
éjfélután 50 perczczel ujhold lesz. — 22-ikén d. e. 
8 órakor a Nap a Bak jegyébe lépvén, kezdődik a tél. 
-  Ugyanaznap d. u. 2 órakor Saturnus geocentrumos 

együttállásba jut a Holddal, 4 órakor pedig Merkur az 
Uranussal ; utóbbi o,J 34'-czel északra lesz. — 29-ikén r. 
2h 42 perczkor első holdnegyed. Ugyanaznap d. u. 
2 órakor Saturnus a Nappal lesz geocentrumos együtt
állásban s végül 30-ikán d. u. 5I1 kor Merkur Jupiterrel 
jut geocentrumos együttállásba, előbbi o° 43'-czel délre 
állván.

A  N a p  delelése B udapesten, középidőben k ife jezve :
h ni s

Deczember í-én 11 49 4 '4
6-án 11 51 3-8

1 í-én n  53 16-3
16-án 11 55 389
21-én 11 58 76
26-án 11 0 37-6
31-én ii  3 4 7

Fontosabb csillagásza ti a d a to k :
A Nap parallaxisa decz. 6-án 8.98"

» » » 26-án 9.00”
A Nap félátmérője decz. 6-án 16T4.26”

» » 26-án 16'15.88”
Az ekliptika közepes ferdesége decz. 6-án 23u2 7 '7-5 9"

látszólagos » 26-án 23U27G.71"
Sa tu rn u s gyűrűjének nagysága  és helyzete. Az ellipsis 

alakú Saturnus gyűrű :
nagy tengelye decz 14-én 3 4-0 4 ''

30-án 3 3 9 5 ”
kis tengelye decz. 14-én 15.00”

30-án 14.81"

A Föld magassága a Saturnus
gyűrűjének sikja fölött decz. 14-én 2Ó°9'.i

30-án 25°5i'.5
északra.

Ó-Gyallán a novemberi hullócsillagokat ez idén sem 
észlelhették a tartós borulás folytán. Vájjon másutt 
sikerült-e őket észlelni, arról még ez óráig jelentés
ide nem érkezett.

Ú jdonságok. Az utóbbi időben két új változó csillagot 
fedeztek fel. A Lyra csillagképében W. Stanley figyelt 
meg egy csillagot, a mely szeptember 2.-tól október 
21-éig 11 nagyságrenddel változott meg. — A másik 
új változó csillag sokkal nagyobb intervallumban vál
tozik, mint ezt Hisgennek a valkenburgi csillagdán 
tett megfigyelései mutatják. Hisgen május hó 4-ikén
a Cygnus csillagzat R. T.-vel jelölt csillagjának tér
képébe egy g-edrendű csillagot rajzolt be, melyet szep
tember 15-ikén nem látott meg a megfigyelésnél hasz
nált kilenczhiivelykes távcsővel. Szeptember 20-ikán 
azonban egy kis csillagot látott föltűnni, melynek 
fényessége gyorsan nőtt, a mi mutatja, hogy a kérdéses 
csillag tényleg változó. Változásának periódusa 250 nap 
s intervalluma nagyobb négy nagyságrendnél. — M. 
Wolf a heidelbergi csillagdán újabban hat új 12- 13-ad- 
rangú bolygót fedezett fel. Az eddig ismert apró boly
gók száma közel 460. T. A .

W illiam  R  B rooks a genfi (New-York északamerikai 
állam) Smith csillagvizsgáló igazgatója a Venus bolygó 
fénye mellett állítólag elég éles és fényteljes fotográfiákat 
készített, különböző tárgyakról, minden egyéb forrásból 
eredő fény szorgos kizárásával. A kísérlet sikerülte a 
Venus bolygó fényének aktinikus (vegyi változást elő
idéző) erejét bizonyítja. 5 . L.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
Elpusztíthatatlan írótinta. Az amerikai Egyesült- 

Államok Massachusetts államában törvény írja elő, hogy 
az állami hivatalok oly tintát használjanak, a mely 
érzéketlen az időbehatások iránt. Hosszas és gondos 
kísérletezés után a következő összetételű tintát találták 
megfelelőnek: 23'4 súlyrész csersav, 77 sr. kristályos 
gallussav, 30 sr. vasvitriol, 10 sr. gummiarabicum, 25 sr. 
hígított sósav, 1 sr. karbolsav és go2-g sr. víz. Az evvel 
a tentávaí írt iratokkal a következő próbákat végezték. 
Mindenekelőtt tiszta vízben, aztán tiszta alkoholban, s 
végül e kettő keverékében egy ideig áztatták azokat, 
aztán üveggel lefödve három hónapon át a napsugarak 
hatásának tették ki, majd iivegfödé! nélkül hat hónapon 
át az időjárás különböző más változásainak. A kísér
letek alatt a tinta sem szét nem futott, sem nem fakult, 
sem egyéb számbavehető változást nem mutatott, úgy, 
ohgy most ezt Írták elő az összes államhivatalok számára.

A csepegő vízvezetéki csap. A Zeitung für Gas- 
und Wasserfach ez. szaklap a csepegő vízvezetéki 
csapokon kárbavesző vízmennyiségről a következő számí
tásokat közli. Egy rosszul záró vízvezetéki csapon át, 
feltéve, hogy perczenként csak 50 csöpp esik ki belőle, 
egy esztendőben több, mint 5000 liter víz csöpög el 
haszontalanul. A csapra azonban még akkor is csak azt 
mondják, hogy csöpög, ha a hiányos elzárás követ
keztében oly finom sugárban folyik belőle a víz, hogy 
a sugár a végén már csöppökre oszlik, s így a csöpögés 
által keletkező hangot idéz elő. Ezen esetben már jóval 
nagyobb szám fogja kifejezni azt a vízmennyiséget,



23

mely a vízmű, vagy — ha vízmérő óra ellenőrzi a 
fogyasztást — a fogyasztó kárára elfolyik. Ily esetben 
50 helyett már 240 csöppöt is lehet egy perezre szá
mítani, sőt a csap hanyag kezelésénél, vagy rossz 
tömítés esetén feltehető, hogy perczenként 14 1. csöpög 
el, a mely vízmennyiség körülbelül egy közönséges 
vizes poharat tölt meg. Egy napban 1440 perez lévén, 
ez a vízmennyiség naponként 360 litert vagy egy eszten
dőben 131 köbmétert (1310 hektolitert) tesz k i; 100 
ilyen csap után tehát már 13100 köbméterre rúg éven
ként az a vízmennyiség, a melyet a vízműnek minden 
haszon nélkül szállítania kell.

Gyakran halljuk, hogy hosszú ideig — órákig -  
folyatni kell a csapot, ha nyáron friss vizet akar inni 
az ember. Egy kis számítás azonban azonnal meggyőz 
arról, hogy teljesen mindegy, akár egy-két perczig, 
akár egy egész éjszakán át folyik a csap, feltéve, hogy 
di recte az utczai vezetékből, nem pedig egy közbeiktatott 
házi víztartóból szolgáltatja a vizet. A csap teljes kinyi
tásakor a víz sebessége egy méternél nem lévén sokkal 
kisebb, még a legfelső emeleten is (15- 20 m. magas
ságban) elérhető, hogy két perczen belől az egész házi 
vezeték, mely az utczai vezetéktől a csapig terjed, friss 
vízzel vagyis a földalatti utczai vezeték hidegebb vizével 
telik meg. Még tovább való csurgatássa! már nem 
fogunk hidegebb vizet kapni, mert a földalatti vezetékek
ben levő víznek hőmérséklete az egész vezetékben közel 
ugyanaz. Az az eljárás tehát, hogy egész éjszaka folyat
ják a vizet, csakhogy reggelre egy pohár friss vízhez 
jussanak, egyenesen oktalan tékozlás. Egy nyitott csapon 
óránként 600—1000 1. víz folyik ki, egy éjszakán át — 
esti 10 órától reggeli hat óráig — tehát 5—8 köbméter, 
vagyis oly vízmennyiség, mely 10—16, egyenként öt 
személyből álló háztartás normális vízszükségletét egy 
napon át fedezni képes volna.

Lépcsőházak és folyosók éjjeli, rövid ideig tartó 
elektromos világítása. A berlini «Allgemeine Elektri
zitäts-Gesellschaft» ügyes készüléket szerkesztett a lépcső
háznak, a folyosóknak stb. az éj folyamán szükség 
szerint rövid időre való kivilágítására.

A berendezés áll egy óraműből, egy kapcsolótáblá
ból és az elektromágnessel mozgatott ki- és bekapcsoló
szerkezetből. Az óramű felhúzása, valamint a kapcsoló 
emeltyű mozgatása ugyanazzal az eltávolítható kulcscsal 
történik.

A kapcsoló emeltyű három különböző helyzetbe 
állítható, s e helyzetek egy külső számlapon megfelelő 
felírásokkal vannak megjelölve. A «nappal*-i állásba 
hozva az emeltyűt a kulcs segélyével, az egész áram
hálózat ki van kapcsolva. Az emeltyű «este 10 óráig» 
jelzésű helyzetében a hálózat bekapcsolódik, s így az 
összes lámpák égnek. Esti 10 óra után az «éjjel»-i har
madik helyzetbe kerül, s ez által az időszakos világítást 
eszközlő szerkezet kapcsolódik be. A kapu kinyitásakor 
ugyanis a kapun levő kontaktus önműködőleg zárja azt 
az áramkört, mely a be- és kikapcsoló emeltyűt moz
gató elektromágnest futja körül. Ugyanez elérhető a 
lépcsőház, folyosók alkalmas pontjain elhelyezett gom
bok megnyomásával is. Az így működésbe hozott 
elektromágnes bekapcsolja az időszakos világítást, mely 
köriilbelől 3—4 perczig tart. Ezen idő után, mely ele
gendő arra, hogy az ember a kaputól a legfelső emelet 
legtávolabbi pontjára kényelmesen eljuthasson, az emlí
tett óramű kikapcsolja az áramot. Újabb ajtónyitás 
természetesen ifjabb időszakos kivilágítást hoz létre. A 
készülék egyformán beiktatható úgy egyenáramú, mint 
váltakozó áramú elektromos vezetékekbe.

M. kir. államvasutak Igazgatósága.
168,435/1900.. szátn.

L egrövidebb  és legolcsóbb u ta z á s  Olaszországba .
A Fiume Velencze és Fiume -Ancona közt közlekedő 

termes gőzhajók menetrendje. Érvényes iqóo. november 
í-től 1901. október 31-ig.

Fiume velenezei vonal.
É j j e l i  j á r a t o k :

F iú m ébó l indulás minden kedden és szombaton este 
8 órakor.

V e/en czébő l indulás minden hétfőn és csütörtökön 
este 7 óra 30 perczkor.

N a p p a l i  j á r a t  márczius 15-től október 31-ig. 
F iú m ébó l indulás minden csütörtökön reggel 7 órakor. 
V eíen czébő l indulás minden szombaton 7 
V e/enczében  érkezés és indulás a Szent Márk-téren. 

Menettartam 10 óra.
Fiume anconai vonal.

N a p p a l i  j á r a t :
F ia m éb ó l indulás minden hétfőn reggel 7 órakor. 
A nconábó!  » szerdán 7

É j j e l i  j á r a t :
F iú m éból indulás minden csütörtökön este 8 órakor. 
A nconábó!  » » szombaton » 8'30

Menettartam 10 óra.
A gyorsvonatok Fiúméban a gőzhajók kikötőhelyéig 

és onnan közlekednek.
A termes gőzhajók mindkét vonalon eg ész  éven  á t 

(tehát a téli időszak tartama alatt is) h e te n k é n t  
k é ts z e r  k ö z le k e d n e k . A nyári hónapok tartama 
alatt — márczius 15-től október 31-ig — a fiúmé—ve- 
lenczei vonalon ezenkívül nappal való utazással h e te n 
k é n t m ég  e g y  h a rm a d ik  já r a t  is berendeztetik.

A termes gőzhajók csatlakozásban közlekednek a 
Budapest —Fiume közt forgalomban levő gyorsvonatokkal, 
valamint a Róma, Nápoly, Bari, Brindisi, Bologna, Mi
lano stb. felé induló, illetve onnan érkező vonatokkal.

M e n e t d í j a k :
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek 

árai a hajó-átkelési díjjal együtt:
a) B u d a p e s trő l  Dombóvár—Fiúmén át V elenczébe

vagy A nconába, vagy viszont:
g y orsvonaton  l-Ső osz tá ly  é s  a gőzhajón l -ső osztá ly  34  korona,  
g y orsvonaton  ll -ik o sztá ly  é s  a gőzhajón l -ső osz tá ly  26 korona.

A budapest—velenezei vagy anconai jegyeknél a 
gőzhajókon egy ágyért 2 korona utánfizetendő.

b) A gőzhajókon F iú m éból V elenczébe v. A n co
nába, vagy viszont:

díszterem, hálóhelylyel együtt 16 korona.
I. osztály, hálóhelylyel együtt 12 korona.
111. osztály (fedélzet), hálóh. e. 6 korona. 

Továbbá kaphatók még ezen útirányon érvényes 
Olaszországba szóló combinálható mérsékelt körutazási 
jegyek is.

A gyorsvonatok használatára jogosító közvetlen me
netjegyek árai a hajó átkelési díjával együtt:

B u d a p e s t r ő l : I. o sztá ly  II. o sztá ly
Rómába vagy viszont . . 73 frc. 75 c. 54frc. 05 c.
Nápolyba » » . . 100 55c. 72 » 85c.
Flórenczbe » » . . 73 » 50 c. 53 » 90 c.
Genuába » » . . 89 » 25 c. 64 » 90 c.
Milánóba » » . . 69 » 95 c. 51 » 40 c.
Turínba » » . . 89 » 10 c. 64 » 80 c.
Nizzába » » . . 113 » 75 c. 81 » 95 c.
Marseille — Saint - Charlesba

vagy v iszont.................138 » 80 c. 98 » 90 c.
Lyon Perracheba v. viszont 128 25 c. 91 » 50 c.

Ezen jegyeknél a gőzhajókon egy ágyért 2 korona 
utánfizetendő.

Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágosítással 
szolgálnak a m. kir. államvasutak á llo m á sa i és városi 
m en e tjeg y iro d á i, valamint a C ook Tamás és Fia 
ezég összes utazási irodái.

Budapest, 1900. november 22.
A m agy. k ir . á llam vasu tak  

Igazga tósága. 
(Utánnyomás nem díjaztatik.)
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W E IS Z B E R G E R
M IH Á L Y
„H ungária“ kerékpárkészítő és javítóműhely
* BUDAPEST*
VI,, izabella-u tcza 61,, A ndrássy-út sarok,

if ¥ if
Kerékpárkészítő- és javító
műhely — a legjobb angol 
anyagból elkészített kerék
párokat 2 évi jótállás mellett 
szállítok. Kerékpár- és varró
gépjavítások szakszerűen, 
gyorsan és pon tosan  esz
közöltetnek. —

if if if

Kerékpárberaktározás  
téli idényre 4 korona.

Bruchsteinerés Társa
czímtáblagyár,

BUDAPEST,
AT., Podmaiiiczky-utcza 45.

Tüköriiveg-, ta-, 
bádog- és vászon- 
táblák
legszebb és legolcsóbb 
kivitelben készíttetnek.

Rajzokkal és mintákkal díj
talanul szolgálok.
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Szabadalmi szám 16794.

B E C K  K Á R O L Y
újonnan feltalált és szabadalmazott

•». felső ablak-szellöztetó'i.
Alkalmazhatók szögletes ós félkörű abla
kokra. Egészség szempontjából igen ajánl
hatók, mert a legnagyobb helyiséget is lég- 
huzam nélkül szellőztetik. Bárkitől könnyen 
felhelyezhetek. Kiköltözés alkalmával anél
kül, hogy a fa vagy fal rongálódnék, köny- 

nyen levehetők.

Kávéházak, vendéglők, iskolák
és m a g á n l a k á s o k r a  nélkülözhetetlen!

Ár« kor. €50 fillértől
13 koronáig

Képviselve: EBLE L A J O S  által.
VI., Révay-utcza 2 4 .

V idéki m e g re n d e lé s e k  g y o rs a n  te l j e s í t t e t n e k .
Tisztelettel

Beck Károly, lakatos-mester,
~  Budapest. V ili., József-utcza 2 8 . zn

GERBER REZSŐ I
kárpitos és díszítő,
-----  BUDAPEST, -----

VI., Gyár-utcza 11., Andrássy-út sarok.

Készít mindennemű

kárpitos- és 4 - 4  4  
díszítési munkákat

a legízlésesebb és

legdíszesebb
kivitelben♦

j
legjutányosabb áron. j — J  j

Elvállal teljes lakásberendezéseket f
továbbá

függönyök és szőnyegek nyáron át i

=  való megőrzését. =  j
K erti d ís z le te k  é s  s z ín p a d te lá l l í tá s o k  m ű k e d v e lő k  r é s z é r e .  {

I
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Fényképező 
gépek, * *

és kellékek

beszerzési 
forrása * •
Veszprémi Samu U tóda

P E J T S I K  K Á R O L Y
B U D A P E S T  = = = = =
IV. kér., Károly-uícza 1. sz.

y
kiá fényképészeti Szemle amateur lap 
^  kiadóhivatala.

kU Nagy választékú raktár úgy szakfény- 
^  képészek, mint amateurók részére.

Já  Árjegyzék és a fényképészeti Szemle 
V  mutatványszámát kívánatra ingyen 

megküldöm.

SZIKLAI S.
papír- és tanszer
ül kereskedése m

B udapest, VII,, E rzsébet-körú t 15, szám ,
v v y v

A legnagyobb választékban kaphatók: 
kísdedóvodaí, foglalkoztató-, 

szemléltető- = és = játék- 
------  szerek, -

valamint az összes
gg) szakirodalmi

tankönyvek.

G r u b e r  l e ó  é s  t á r s a
zsinegek, fonalak és kötélárúk
—~ ' központi raktára =

BUDAPEST, VII., Károly-körút 7. sz.
Dús v á la sz ték

mindennemű
torna-készletekben,

1587. sz. cheque-szám la 
a m. kir.

postatakarékpén ztárnál.

Telefon-szám  6 2 — 03.

H E L L E  K Á R O L Y
pozsonyi első

osztr.-magy. cs. és kir. kiz. szab. 
mütani, töm lő-hajtószíj és 
=  kötélveröárú-gyár =

képviselete és raktára.
A

SZŐNYEG-
O T T H O N !

M agyarhoni szőnyegek z ü  

Keleti és más szőnyegek
Hazai p o k ró c z o k ...... ...
Ágyneműek ...
Vasbútorok stb. stb. ...

B U D A P E S T
VII., Kerepesi-út 10. 
a Sip-utcza sarkán=
= TELEFON=

° o Óriási választék o o 
o Feltűnő olcsó árak °



NEM HULL A HAJ, NINCS TÖBBÉ 
KOPASZ EMBER ! Szenzácziót kelt a gyógyfű
kivonatom, melyet évek hosszú során át tanulmányoztam, 
hogy mikép lehessen meggátolni a megkopaszodást.c=^o

E X IK Á T O R
Kapható mindenütt. 
Egy üveg ára 2 40 kor.

Felfedeztem és százszoros pénzzel fizetek, ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem szűnik a hajhu llás, 
korpaképződés és mindennemű fejbörbetegség. — 
Vidéki megrendeléseket utánvét mellett azonnal eszközöl 
Dobé Nándor, úri, női és szinházi fodrász, Buda
pest, Nefelejts-utcza. 2 7 . szám. ĉ oc2=OMeiiecẑ cc3=>o

CALDERON! és  TÁRSA
BUDAPEST Váczi-utcza 30. és Hishid-utcza 8. s í.

színházi látcsöveket 
alumíniumból * * * * * * *

Női látcsöveket hosszú fogantyú
val, zománcz, teknősbékacsont v. 
gyöngyház külsővel. — Legújabb 
Zeiss-féle dupla távcsöveket (Race Glasses). 
Tábori, vadász és utazási távcsöveket a leg
újabb átalakítással, a tirage ripade, erős bőr
tokban. Elegáns szalon lorgnetteket hosszú 
nyéllel. Szemüvegek és orrcsiptetőket a leg
finomabb üvegekkel. Aneroid-légsúlymérőket, 
terem- és ablakhőmérőket, stereoskopokat, 
laterna magikákat. Fényképészeti készülékeket 
műkedvelők, turisták részére dús választékban.

« V  C im b a lm a in k a t k itün te tték  
• 4 *  az ezredéves k iállításon .

CZIMBALMOKAT
— — — e s s — e s s — — —

(&&&*' legjobbat, legolcsóbbat £s£>£>í)

=  csak =
nálam le lie t venni.

Pedálos, fekete vagy 
barna, szalon, szép 
öx? eró's hangút £>©
3 évi jó tá llá ssa l.
Bolti árhoz képest fél
árban 300 koronást 
150—160 kor.-ért elad.
Alapos tanítást is ad 
havonta 16 koronáért.

p
p

JEGESI GÉZA
m űokleveles czim balom - készítő és a vaskoronás 

czimbalom fe lta lá ló ja . ■&&&£>&$

Árjegyzék kívánatra ingyen.

=  BUDAPEST =
VII., N efe le j ts -u tcza  43.

2.11 i 1111111111111111111111111111111111II1111 i 111111 i 1111111111111111111111111II1111111111111111111111L

| W ellner Gyula fogmiiterme
1 Budapest, VI., Andrássy-út 38.
E Készíti a fogtechnika leg-
E remekebb specialitásait ^

! S z á j p a d l á s
I ------ n é l k ü l i  ------
[ m ű f o g a k .
|  Található egész nap.
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